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 קיווייל .ה





 ריפניירא

 .א

 ןצנַאג ןייז ןוא ןעגנואעז עשיטעָאּפ סקיווייל .ה ןגעוו ךוּב ַא זיא סָאד
 ,גָאטנריוּבעג ןטס"60 ןייז דובּכל ךוּב ַא --- ,ןֿפַאש ןשיטַאמַארד ןוא ןשיריל

 ןסיורג רעזדנוא וצ .ןּבעל ןייז ןוֿפ גנוּבײרשַאּב עלוֿפ ןייק ָאטינ זיא ָאד
 -ַאלק ערעזדנוא ןוֿפ סעיֿפַארגָאיּב עצנַאג ןייק טינ ךָאנ רימ ןּבָאה ,ןרעױדַאּב
 טימ ךיז ןעמענרַאֿפ וצ סוסקול רעסיורג וצ ַא ןעוועג טלָאװ ;וליֿפַא סרעקיס
 -עֿפעש ןלוֿפ ןיא -- רעטכיד ַא ןוֿפ גנוּבײרשַאּב-סנּבעל רעכעלריֿפסױא רעד

 ערעקיטכיוו לייט ַא שטָאכ ןענעכײצרַאֿפ וצ קיטיונ ךָאד זיא'ס ,ילּבפיוא ןשיר
 -טנגוי ןוא-רעדניק ענייז ןוֿפ טּפיוהרעד ,עטכישעג-סנּבעל ןייז ןוֿפ סעטַאד
 -כיד ענייז ןוֿפ גנוטכיילַאּב רעד ןוא דליּב םעד רַאֿפ קיטיונ זיא סָאד .ןרָאי
 סטעָאּפ םעד ,ןעמָארטש עלעלַארַאּפ ייווצ יד ןשיווצ .ןעגנואוטֿפוא עשירעט

 דימּת ךיז ןעיצ ,טייז רעטייווצ רעד ןוֿפ ,ןֿפַאש ןייז ןוא ,טייז ןייא ןוֿפ ,ןּבעל

 ףיט ַאזַא ייּב) .ייז ןדניּברַאֿפ סָאװ ,ןלַאנַאק ענעטלַאהַאּב ןוא ענעֿפָא ,ןלַאנַאק
 רעטַאוװירּפ, רעד ןשיוװצ גנודניּברַאֿפ יד זיא ,קיווייל .ה יו ,רעטכיד ןשיריל

 -רעּפ ענייז (.רעמיטניא ךָאנ טייקכעלנעזרעּפ רעשירעֿפעש רעד ןוא "ןָאזרעּפ
 םעד ןֿפַאש ןעגנובעלרעּביא עלעוטקעלעטניא ןוא עלענָאיצָאמע עכעלנעז
 רעייז ןוֿפ ,ייז :קרעװ ענייז ןוֿפ ,"גייט, םעד לָאמ עלַא טינ וליֿפַא ןעוו ,ןווייה
 ,רעכייר סע ןכַאמ ןוא ןּבעל ןכעלנעזרעּפ ןייז ןיא ןײרַא קירוצ ךיז ןסיג ,טייז

 .רעלוֿפ-ןיז ןוא רעלוֿפ
 ןוֿפ ךעלטיּפַאק יד ןכלעוו ןיא ,רדס רעשיגָאלָאנָארכ רעד זיא רעּבירעד

 טינ ,דָאיּב ,דַארג ןסיוועג ַא וצ זיּב ,ןרעדנַא ןכָאנ סנייא ןעמוק ךוּב רעזדנוא
 סטעָאּפ םעד ןטכַארטַאּב רימ זַא ,ןגָאז וצ טניימ סָאד .שיֿפַארגָאילּניּב רָאנ
 ןיא יא רערעדנַא רעד טימ ענייא ייז ןדניּברַאֿפ ןוא ןעגנופַאש עקיצנייא
 קידנּבָאה יא ,טקורדעג ןוא ןּבירשעג ייז טָאה רע ןעוו ,ןרָאי יד וצ תוכייש
 טײקנטלַאהעגסיוא עלוֿפ ןייק .ןּבעל ןכעלנעזרעּפ ןייז ןוֿפ גנַאג םעד ןעניז ןיא
 ךיא ּבָאה ,ךעלגעמ ןעוועג זיא סָאד טייוו יוװ רעּבָא ,ָאטינ זיא טרּפ םעד ןיא
 ,םידעֿפ יד ןעניֿפעגוצסױא ךיז טימעג טינשּפָא-טייצ םענעּבעגעג ןדעי ןיא
 ןוא ןשינעעשעגסנּבעל עקידנטיידַאּב רעמ סרעטכיד םעד ןוֿפ ךיז ןעיצ סָאװ
 ךיא זַא ,טינ טניימ סָאד .ןעגנוֿפַאש עשירַארעטיל ענייז וצ ןדנַאטשוצ-טימעג
 ןוֿפ דָאטעמ *ןשיֿפַארגָאיּב; רעדָא ןשיוועּב-טנעס םעד רדסּכ טצינעג ּבָאה
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 ןילַא רעטסיימ ןייז וליֿפַא סָאװ ,דָאטעמ ַא זיא סָאד .קיטירק-רוטַארעטיל
 -שירָארעטיל ערעדנַא ײלרעלַא טימ ןריניּבמָאק וצ םיא ןטימעגסיוא טינ טָאה
 "יטירק רעד .ןייז טינ שרעדנַא רָאג ןעק סע .ןעגנַאגוצ ןוא ןגעו עשיטירק
 (טינ רעדָא ןוֿפרעד טסייוו רע יצ סנייא ץלַא) וליֿפַא רעטסלַאעדיא רעד ,רעק
 ןרעו וצ ךיז טגעוװרעד סָאװ ,רענעייל ַא יו רעמ טינ ,ףוסילּכ-ףוס ,זיא
 טייוו יוװ ,גנורַאֿפרעד סרעטכיד םעד ןעק רעזעל רעד ןוא -- ,רעּביירש ַא
 -ַאֹּב טינ וליפַא ןוא ןעמענֿפױא טינ ,ןֿפַאש ןייז ןיא טריזילַאטסירק טרעוו יז
 ,גנורַאֿפרעד-סנּבעל רענעגייא ןייז ןוֿפ עמזירּפ רעד ךרוד רָאנ ןדייס ןעמענ
 רע זַא ,ןטכַארט וצ שינעדערנייא ןַא ןעוועג טייז ןייז ןוֿפ ,אליממ ,סע טלָאװ
 ןוא ןּבעל סמענעי ןוֿפ טכיל םעניא רָאנ סיוכרוד קרעװו סרעטכיד םעד טעז
 ןשינעּבעלרעּביא ענעגייא סרעקיטירק םעד וצ רעכיז ןעמוק סע ;ןבעלרעביא
 ייוצ ,סנטסקניצניװ ,ןוֿפ טּפעש קיטירק ...טייקכעלגעורעפ עצנַאג ןייז ןוא
 יז זַא ,רָאלק זיא -- :סרעקיטירק םעד ןוא לַאװק סרעטכיד םעד -- ןלַאװק
 יז .ןענעגונַאּב טשינ ןײלַא עטכישעג-סנּבעל סרעטכיד םעד טימ ךיז ןָאק
 עניימ ןּבעגרעּביא קידנװאורּפ ,ךיא ּבָאה .ןעזרַאֿפ טשינ ךיוא רעּבָא יז ןָאק

 -רָאֿפ ןוא רענעייל רעקיסיײלֿפ ַא יו ,ןקורדנייא רעדָא ןעגנורַאֿפרעד ענעגייא
 ,תועידי לסיּב םעד ףיוא ךיוא ןציטש טזומעג ךיז -- ,ןֿפַאש סקיווייל ןוֿפ רעש
 ןוֿפ ןדנעטשמוא עקידנסיורד ןוא עטסקינייװעניא יד ןגעוו ּבָאה ךיא סָאװ
 ךיא סָאװ ,סעטַאד ןוא ןטקַאֿפ עקידעֿפש רעמ יד ןענייז בור סָאד .ןבעל ןייז
 -סנּבעל רעד ךָאד סע זיא ,ןרָאי-טנגוי ןוא -טייהדניק ענייז עגונ ,גנערּב
 ַא ןוֿפ ןכירטש עלַאטנעמַאדנוֿפ יד ךיז ןריזילַאטסירק סע ןעוו ,דָאירעּפ

 .רעטקַארַאכ טנשטנעמ

 ןּבעל סקיווייל .ה ןוֿפ לייט םעד-טָא ךיוא זַא ,ןשטייטסיוא רעּנָא זומ'כ
 ַא ןוֿפ דוסי םעד ןוא ּבױהנָא םעד יװ טינ ןטכױלַאּב ןוא ןּבירשַאּבכ ךיא נָאה
 ,סטעָאּפ םעד רַאֿפ טקנוּפיגנַאגסױא ןַא יװ ,זיולּב רָאנ ,עיֿפַארגָאיּב רעלופ
 ךימ ,רעטרעוו ערעדנַא טימ .עיֿפַארגָאיּב רעשירַארעטיל ןייר ,ןגָאז וצ ױזַא
 רעדָא ַאזַא ןּבָאה סָאװ ,ןטקַאֿפ-סנּבעל ענעי טּפיוהרעד טריסערעטניא ןּבָאה
 (= ,ןֿפַאש סטעָאּפ טענוֿפ סקואוו םעד ןוא גנַאג םעד וצ תוכייש רעדנַא ןַא

 לָאמ סעדעי טרעוו ,ָאמרעד ךיא סָאװ ,סעטַאד יד ןוֿפ רוקמ רעד (י

 נָא טינ טרעװ רוקמ ןייק ּבױא .טסקעט םוצ גנוקרעמנָא ןַא ןיא ןזיוועגנָא

 סקיוװייל .ה ןוֿפ ןטקַאֿפ יד ןעמונעג ּבָאה ךיא זַא ןמיס ַא סע זיא ,בעגעג

 ןקיצרַאה ַא ָאד םיא גָאז ךיא עכלעוו רַאֿפ ןסעומש עכעלדנימ רעדָא ווירּב

 .קנַאד
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 רימ סָאװ ,"קרעוו עלַא, סקיווייל ןוֿפ עּבַאגסױא רעטסלוֿפ רעד ןיא
 -עג --- 1940 ןוֿפ עּבַאגסיוא-ייליּבוי רעקידנעּב-ייװצ רעד ןיא --- ,ןגָאמרַאֿפ
 ןוֿפ .1914 ןוֿפ ןּבױהעגנָא -- ןּבירשעג טָאה רע סָאװ ,סָאד רָאנ ךיז טניֿפ
 טָאה רע .(1908) "חישמ ןוֿפ ןטייק יד, זיולּב ןײרַא זיא ןכַאז עקידרעירֿפ
 ןייא ןיא עמעָאּפ רעשיטַאמַארד רעטנָאמרעד סָאװ רָאנ רעד ץוח ַא ,רעּבָא
 רָאי:טויּבעד םעד"טָא ןיא ןוא ,1914 רַאֿפ ןכַאז ךס ַא ךָאנ ןֿפַאשעג ,דליּב
 רעשידייא רעיֿפלעדַאליפ רעד ןיא טקורדעג ןוא) ןּבירשעג רע טָאה אֿפוג
 לוֿפטרעװ רעדָא ףייר רַאֿפ ןטלַאהעג טשינ ייז טָאה רע סָאװ ,רעדיל ("טלעוו
 טימ טנכערעג ךיז רע טָאה אמּתסמ ."קרעוו עלַאג ןיא ןעמענוצניירַא גונעג
 ױזַא טינ קיטכיוו זיא רענעייל ןכעלטינשכרוד םעד רַאֿפ סָאװ ,טקַאֿפ םעד
 עטכיירגרעד סָאד יװ ,ליצ ןייז וצ טייג רעטכיד רעד ןכלעוו ףיוא ,געוו רעד

 טנגונַאּב רע .רעקיטירק ַא זיא סָאװ ,רענעייל רעד רעּבָא זיא שרעדנַא .ליצ
 תוריּפ עֿפײר ,רעקינייו רעדָא רעמ ,יד ןסינעג ןוא ןעמענֿפױא טימ טינ ךיז

 ןייז ןוֿפ סעצָארּפ םעד ךיוא ןשרָאֿפסױא ליוו רע ;ןעּפ סרעּביירש םעד ןוֿפ
 -העירז םצע םעד ןגעוו רעמ סָאװ ןסיוו ןלעוו טלָאװ רע .ןסקַאװ ןוא ןצָארּפש

 רעד וליֿפַא טריסערעטניא םיא .סױרַא טמוק טכורֿפ יד ןכלעוו ןוֿפ ,לדנרעק
 ןלעוװו רעכיז טלָאװ רע .ןרָאװעג טײזרַאֿפ עלערעק סָאד זיא םיא ןיא סָאװ ,ןדָאּב
 ןעמ ןעוו ,טגָאמרַאֿפ ןדָאּב רעד טָאה ןֿפָאטש עשימעכ ַא רַאֿפ סָאװ ,ןייגרעד
 םיא ןענעק ליצ ןקיזָאד םעד רַאֿפ .טצנַאלֿפעג רעדָא טייזעג םיא ןיא טָאה
 יד וליֿפַא ,ןעגנוצָארּפש עטשרע עמַאס סרעּביירש םעד ןעמוק'ץונוצ רעכיז
 ּבָאה רַאֿפרעד .ןעגנַאגעגֿפױא דלעפ ןייז ףיוא ןענייז סָאװ ,רעכיטיירק עדליוו

 -טנגוי ענעי טימ ךיוא ,ךעלגעמ טייוו יו ,ךיז ןענעקַאּב וצ טכוזעג ךיא
 ןיא ןעמענוצניירַא ייז קיטיונ רַאֿפ ןטלַאהעג טשינ טָאה קיווייל סָאװ ,קרעוו
 לָאמנייק ללכּב טָאה רע סָאװ ,ענעי טימ וליֿפַא ןוא ,ןטֿפירש עטלמַאזעג ענייז
 -עג ךיא ּבָאה ,טייקכעלגעמ ַא ןּבעג זדנוא ןענָאק ייז ,טכעלטנֿפערַאֿפ טשינ
 יֹוזַא ךיז ןעק ןעמ ּביוא ,ןֿפַאש-ברע סטעָאּפ םעד ןיא ןקוקוצניײרַא ,טכַארט

 | .ןקירדסיוא

 1914 גנַאגרָאי םעד ןכוזוצֿפױא ןעגנולעג טינ רימ זיא ,ןרעױדַאּב םוצ
 ַא טקורדעג טָאה קיווייל ואוו ,"טלעוו רעשידייא רעיֿפלעדַאליֿפ רעד ןוֿפ
 .טקורדעגרעּביא טשינ לָאמנייק םרָאֿפכוּב ןיא טָאה רע סָאװ ,רעדיל לָאצ
 "רעּביא-טינ רעדָא עטקורדעגיטינ ערעדנַא טימ טנעקַאב רעּבָא ךיז ּבָאה'כ
 .ןעגנוֿפַאשי-טנגוי עטקורדעג
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 ןוא -- ,רעקידכלעמַאּפ ַא ןעוועג זיא ,טעָאּפ ַא יו ,סקואוו סקיווייל
 ןעצ עצנַאג רע טָאה ןּבעל ןייז ןוֿפ ןדנעטשמוא עקידנסיורד יד ּבילוצ טינ
 דיוא .קרעוו ענייז ןכעלטנֿפערַאֿפ וצ ןּביױהעגנָא טָאה רע זיּב טרַאװעג רָאי
 עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא טריטויּבעד 1914 ןיא טָאה רע יװ ,םעד ךָאנ

 ןיא ךָאנ טכעלטנֿפערַאֿפ טָאה רע סָאװ ,דיל עקיצנייא סָאד טינ ןענעכער רימ)
 טכייל טינ םיא זיא -- ןרָאװעג ?טנעקרענָאא לענש ךרעּב זיא ןוא (7

 טלגנַארעג ךיז רע טָאה גנַאל ןוא רעווש .זיא רע סָאװ ,ןרעוו וצ ןעמוקעגנָא
 רע זיּב ,ןשינעלמַאטש ןוא ןטייקמוטש ענעגייא ענייז טימ ,ןיילַא ךיז טימ
 ,ױזַא סע ןגָאז וצ ןוא --- ,טסייו רע סָאװ ,ןגָאז וצ טנרעלעגסיוא ךיז טָאה

 זיּב ,רעּבירַא ןענייז רָאי עכעלטע עשּפיה .,ןסיוו סע ןלָאז ערעדנַא ךיוא זַא
 "עג ןּבָאה סָאװ ,יד (לטרעוו ַא סרעװַאלסַארּב םעד קידנריזַארֿפַארַאּפ) ןענַאװ
 ןיא ןעגנוזעג טָאה רע סָאװ ,ןוגינ םעד ןעמונרַאֿפ ןּבָאה ,םיא םורַא טצנַאט
 זיא םיטש ןייז .עידָאלעמ יד טינ ,ןָאט םעד רָאנ טרעהעג ייז ןּבָאה ביוהנָא
 ןוא ןעגנומיטש יד ןופ טײקרַאטש רעד רַאֿפ ךַאװש וצ ךָאנ ןעוועג תליחּת
 ןרעטניה ןוֿפ ,םייה רעד ןוֿפ --- טכַארּבעג ךיז טימ טָאה רע סָאװ ,ןויטָאמ יד
 ענייז ..טיױו ץעגרע ןוֿפ ,דנַאל סמענייק ןוֿפ ,רעריּביס ןגעוו יד ןוֿפ ,סָאלש
 שינעטכידעג רעד רַאֿפ רעטיש וצ יו ױזַא ןעוועג ּבױהנָא ןיא ןענייז רעטרעוו
 רָאלק וצ ,טלקיוועגנייא ןעוועג טֿפָא ןענייז ייז ןכלעוו ןיא ,לּפענ-המשנ םענוֿפ
 טָאה סע ןוא ,ןסירעגסױרַא ךיז ןּבָאה ייז רעכלעוו ןוֿפ ,טייקלקנוט רעד רַאֿפ
 תעּב ,טדערעג טָאה רעדנוזַאּב הרוש עדעי זַא ,טריסַאּפ לָאמנייא יו רעמ
 רָאלקמוא ןַא -- רעטרעוו ערָאלק :םוטש ןעוועג ןענייז םענייאניא תורוש עלַא
 -ָאֹּפ סקיווייל .ה ןוֿפ ףושיּכ-ךורּפש רעד ןגעלעג לייט םוצ זיא םעד ןיא ,,,דיל
 רע סָאװ ;ךורּפש ַא ןּבָאה וצ גונעג טינ רעּבָא טעָאּפ ַא רַאֿפ זיא סע .,עיזע
 ןוֿפ ,רעדיל עלַא סקיווייל ןענעייל רימ ןעוו ןוא .ךַארּפש ַא --- זיא ףרַאד

 וצ ךורּפש ןוֿפ ןעגנַאגעג זיא רע גנַאל יו ,רימ ןעעז ,טציא זיּב ּבױהנָא

 -עגרעּביא ,ךעלדנע ,ןעגנוכיירגרעד ערעכעה ענייז ןיא זיא רע זיּב ,ךורּפש

 -רָאלק רעשירעֿפעש וצ טייקלקנוט ןוֿפ -- ךַארּפש וצ ךורּפש ןוֿפ ןעגנַאג
 ,טייק

 טציא ןיּב ךיא ןעוו ןוא ,קורדנייא רעקילָאמַא ןיימ ןעוועג זיא סָאד

 ןעו זַא ,טכודעג רימ ךיז טָאה ,לָאמַא ךָאנ ןעגנַאגעגכרוד געוו ןצנַאג םעד

 וצ לסיּב ַא ןעוועג רע זיא ,קיטכיר ןעוועג ןּבָאה לָאז קורדנייא רעד וליֿפַא

 ,טרענײמעגלַארַאֿפ וצ ןוא טכַאפנײארַאֿפ

 ןתמארעדניא זיא טייקיטכיזכרוד ַא וליֿפַא ןוא טיײקרָאלק עסיוועג ַא

 טָא .קרעוו (עטקורדעג) עטשרע עמַאס סקיווייל ןוֿפ לייט ַא ןיא ןיוש ןעוועג
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 עירעס עטשרע יד ןָא ךיז טּבייה סע ןכלעוו טימ ,דיל סָאד ,רעגייטש ַא ,זיא
 עטשרע ןייז טינ זיא סע ."טייו ץעגרעק -- רעדיל עטלמַאזעג ענייז ןוֿפ

 ןיא ןיוש ןעוועג זיא רע ןעוו ,טייצ רעד ןוֿפ טמַאטש סע ,גנוֿפַאש עשיטעָאּפ
 .סעמעָאּפ ןוא רעדיל ןּבירשעג ןיוש רעירֿפ ךָאד טָאה רע ןוא ,עקירעמַא
 ,1912 ןיא ןרָאװעג טקישרַאֿפ זיא רע ןיהואוו ,ריּביס ןיא ןבירשעג טָאה רע
 הסיֿפּת רעװקסָאמ ןוא רעקסנימ ןיא ןסעזעג זיא רע ןעוו ,ןּכירשעג טָאה רע
 ...לטעטש ןשימייה ןייז --- ,ןעמוה ןיא טּבעלעג טָאה רע ןעוו ,רעירֿפ ךָאנ זוא
 ..שיאיירּבעה טימ ןּבױהעגנָא רע טָאה סרעטכיד עשידיי ערעדנַא ךס ַא יו
 עטשרע, סקיוייל וצ טינ טרעהעג "טייו ץעגרעג דיל סָאד ,סע טסייה
 סע ןוא -- ,ןֿפַאש ןייז ןוֿפ דָאירעּפ ןטשרע םוצ ךייש סע זיא ךָאד ;:"טירט
 טעָאּפ רעד סָאװ ,טגָאז סע ,דיל קיטרַאֿפ ַא זיא סע ,קורדסיוא טימ לוֿפ זיא
 לָאז'ס זַא ,טלָאװעג טָאה רע סָאװ .טינ טגָאזרעד סע ;ןגָאז טלָאװעג טָאה

 -טנגוי עקיצנייא סָאד טינ זיא "טייו ץעגרע, ןוא .טגַאזרעד טינ ןּביײלּב
 ןזרעֿפ ערעדנַא ךיוא סע ןענעז סע .קיטכיזכרוד ױזַא זיא סָאװ ,סקיווייל דיל
 לקיצ םענוֿפ ןזרעֿפ יד טּפיוהרעד) ןֿפַאש סקיווייל ןיא דָאירעּפ ןטשרע םענוֿפ
 .("יינש ןיא;

 ,טייקלקנוט ןוֿפ טכיל וצ ןעגנַאגעג זיא קיווייל זַא ,עיצַאזילַארענעג יד
 זַא ,ןגָאז טֿפרַאדעג טלָאװ ןעמ .ןטכיררַאֿפ ,רעּבירעד ,טפרַאדעג ןעמ טלָאװ
 ..טייקרָאלק וצ --- ןטייקלקנוט ךרוד -- ןטײקרָאלק ןוֿפ ןעגנַאגעג זיא רע
 רימ זיא ,ןַאּב ַא ןיא קידנציז ךרוד טרָאֿפ ןעמ סָאװ ,לענוט ַא ןוֿפ דליּב סָאד
 -ַאֹּפ סקיווייל טכַארטַאּב ּבָאה ךיא ןעוו ,ןעניז ןֿפױא ןעמוקעג לָאמנייא טינ
 ןוא לקנוט ןרעוו ןָא טּבייה לָאמַא טימ :קיטכיל זיא ןָאגַאװ ןיא :געוו ןשיטע
 ןוא קיטכיל ןרעו רעדיו טמענ דלַאּב ;רעטצניֿפ טרעוו סע זיּב רעלעקנוט
 -צניֿפ רעשידרערעטנוא רעד ךָאנ טמוק סָאװ ,טייקיטכיל יד ןוא ...רעקיטכיל

 ןיא וליֿפַא ..טכיל עקידרעירֿפ סָאד יװ ,רעלעה ןייז וצ סיוא טעז ,שינרעט
 ןוא ערָאלק ַאזַא טַאהעג טינ קיווייל טָאה לָאמַא ןוֿפ רעדיל ערָאלק ענייז

 ףיוא ןענייז ,םעד ץוח ַא ןגָארקעג רעטעּפש טָאה רע יװ ,עיצקיד עֿפרַאש

 -גוט עכעלטע ןעוועג ,ןטכױלעגֿפױא לעה טָאה גנומיטש ןייז ואוו ,דיל ןדעי

 ןיא טכַאמעג טָאה רע סָאװ ,טָארט ןדעי ףיוא .רעדיל עשוטשוטמ ןוא עלעק

 ,טירט עשיגַאזגיז עכעלטע טכַאמעג רע טָאה ,גנוטכיר רעטמיטשַאּב ןייא

 ךיא עכלעוו ףיוא ,ןּבעל ןשיטעָאּפ סקיווייל ןיא ןטנעמָאמ יירד יד זַא ,ױזַא

 טנכייצַאּב טנעקעג ןֿפוא ןכעלטקניּפ רעמ ַא ףיוא ןטלָאװ ,ןעקנואוועגנָא ּבָאה

 ןרעטנענרעד ַא (ב :טייקלקנוט ןוא טײקרָאלק ןוֿפ שימעג ַא (א :יוװ ,ןרעוו

 ,טייז רעקינוז רעד ףיוא ןייגרעּביא ןַא (ג ןוא טייז-ןטָאש רעד וצ ךיז
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 יד

 םעד ןעניז ןיא ךיא ּבָאה ,טייקינוז ןוא טיײקידנטָאש ןגעוו דייר ךיא ןעוו
 -ָאמע ,ןעגנומיטש עקיטכיל רעדָא עלעקנוט ענייז ,דנַאטשוצ-סטימעג סטעָאּפ
 ,ןֿפוא -- ןרָאלק רעדָא ןרָאלקמוא -- םעד רָאנ טינ ,ןעגנוּבעלרעּביא ,סעיצ
 טימ םענייאניא טלַאהניא םעד .ןעניז ןיא ּבָאה ךיא ,סיוא ייז טקירד רע יו
 .םרָאֿפ רעד

 ,ליטס ןשיטעָאּפ ןייז ןיא רָאנ טינ ,סקיוויל טלעװ רעצנַאג רעד ןיא
 טָאה ןּבעל ץנַאג ןייז .ןזַאֿפ-סגנולקיװטנַא עטנָאמרעד יירד יד ןעז ןעמ ןעק
 ןוא ןּביױלג ,ןיינ ןוא עי ,טכַאנ ןוא גָאט ןשיווצ טלקַאװעג ּבױהנָא ןיא ךיז

 ןּבױהעגנָא ךיז טָאה סע ןעוו ,טייצ ַא ןעוועג זיא ךָאנרעד ;גנולֿפײװצרַאֿפ
 זיּב ;םוקמוא ,דחּפ ,םוהּת ,טײקיטכַאנ ןוֿפ ןעגנולשרַאֿפ טרעוו רע זַא ,ןטכוד
 ,ךשוח םעד ןייז וצ רבוג טכוז םיא ןיא טכיל סָאד זַא ,ןרָאװעג רָאלק זיא סע
 .שואי ןוֿפ רַאפעג רעד רעּביא ךיז טקרַאטש ןּביולג ןייז זַא

 ,טֿפַאשרעלטסניק סקיווייל יװ ,ןזייוו וצ זיא ןליצ-טּפיוה עניימ ןופ סנייא
 ןייז טימ םעגייאניא ןסקַאװעג זיא ,טרָאװ ןשיטעָאּפ ןייז ןוֿפ טכַאמ יד יװ
 ןרָאװעג זיא זרעֿפ ןייז יו ;עי םיא ןגָאז רעטֿפָא ןייז ןוא ןּבעל ןיא ןּביױלג
 זיא סע רעטמיטשַאּב סָאװ ,רעכייר ןוא רעֿפײר ,רעלוֿפ ,רענעדָאלעגנָא ץלַא
 .עי ןרַאֿפ ףמַאק ןייז רעטרַאּפשעגנייא סָאװ ןוא עי ןייז ןרָאװעג

 ןוֿפ דָאירעּפ ןטשרע םעד ןיא .ןעשעג רעטעּפש טשרע זיא סָאד רעּבָא
 עקידרעטעּפש יד ןוֿפ ןטנעמָאמ עקיצנייא ענעי רעדָא יד ןיא ןוא ,ןֿפַאש ןייז

 ייווצ, ןעוועג ,קורדסיוא םענעגייא ןַא םענייז קידנצינ ,קיווייל זיא ןדָאירעּפ
 ַא ןוא רעטלּפענרַאֿפ ַא ,ןטלעוו ייווצ ןיא טּבעלעג טָאה רע ."קיטלַאטשעג
 ַא רעדָא עמוטש ַא ענייא ,ןכַארּפש עשיטעָאּפ ייווצ טצינעג ןוא ,רערָאלק
 יֵנֲא טימ ,טָאה רע ...עקידמירוּביד-רָאלק ַא --- עטייווצ ַא ןוא עקידלמַאטש
 ןענייז סָאװ ,ןעמרָאֿפ-סקורדסױא ןוא ןעגנומיטש טַאהעג ,רעטרעוו ערעד

 .רערעדנַא רעד ןוֿפ ענייא ךוּפיה רעד ןעוועג

 ;ןגָאז לָאז רע זַא ,טכער ןעוועג זיא ,טייז ןייא ןוֿפ

 ָאד זיא ץרַאה סנדעי ןיא :סייוו ךיא

 ;ןייש ַא ,טייקיטכיל ַא

 -- ןייטש טינ טסלָאז וד לעווש רעכלעוו ףיוא

 ןײרַא יג ןוא ןָא ּפַאלק
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 זיא סָאד ןוא -- 1915 רעדָא 1914 ןיא ןּבירשעג רע טָאה סָאד

 ,טייקסטוג טימ טֿפירטעג טָאה סע ןכלעוו ןוֿפ ,ךיל עקיצנייא סָאד ןעוועג טינ

 ענױזַא ערעדנַא ךיוא ןעמַאטש טייצ הענעי ןוֿפ .ןייש טימ ןוא יורטוצ טימ

 ,רע טָאה רעּבָא רָאי ןקיּבלעז םעד ןיא .תורוש עקידנטסיירט ןוא עקידנטכייל

 :ןּבירשעג ,טייז רערעדנַא רעד ןוֿפ

 ןעמוק טינ טעװ רענייק
 :ןטרַאװ וצ טסיזמוא זיא'ס
 ארומ ןּבָאה עלַא
 .ןטרַאּפעעגנײא םעד רַאֿפ

 ,רעייפ םעד ּפָארַא זָאל

 ;ןגייל ןֿפָאלש ךיז טייצ

 םולח ,םולח ןוא גיל

 ןגיױא עטכַאמרַאֿפ טימ

 ,טַאזנייא ןענייז עלַא
 .ןטרַאוו סָאװ יד -- ךָאנ רעמ
 ןעמוק טינ טעו רענייק
 .ןטרַאּפשעגנײא םעד וצ

 טנלע ןוא טיײקמַאזנייא ןוֿפ דיל עקיצנייא סָאד ןעוועג טינ זיא סָאד ןוא
 "יצניוו טינ ןוא --- שינרעטצניֿפ ןוֿפ רעדיל ךס ַא .ןרָאי ענעי ןיא שואי ןוא
 רעטייוצ רעד זיא טָא ,ןּבירשעג טלָאמעד רע טָאה רעדיל עקיטכיל רעק
 ,טייז ןייא ןוֿפ ,ךיוא טרָאד עמ טניֿפעג ,"סָאלש ןרעטניה, -- לקיצ-רעדיל
 ןוא ןָאט ןקיבלעז םעד ןיא רעדיל ערעדנַא ןוא) "ןײגרַאֿפ ןוֿפ דיל סָאד,
 :טייז רעטייווצ רעד ןוֿפ

 טייהרעליטש רענייא גנולצולּפ
 ,ןריט עלַא טעװ ןענעֿפע
 ,טייק רעזדנוא ןסיירעצ טעװ
 ,ןריֿפסױרַא הסיֿפּת ןוֿפ זדנוא

 טנַאה ַא רַאֿפ ןריֿפ זדנוא טעװ
 ןעמי עסױרג רעּביא ,רעדלעוו רעּביא
 -- דנַאל ןטייוו ,ןטייו ַא וצ
 ןעמַאּמ רעד וצ ןעגנערּב זדנוא םייהַא ןוא

 { ח}נ



 ןײגֿפױא ןוא ןײגרַאֿפ ןשיוצ טלקַאװעג גנַאל ךיז רע טָאה ױזַא טָא
 -ַאּפ ןייז ןיא טייקרָאלק ןוא טייקלקנוט ןשיווצ ,ןּבעל ןטסקיניוועניא ןייז ןיא
 רעד ןוֿפ םיא טָאה געוו רעקידרעטייוו ןייז ,סקואוו ןייז .ךַארּפש רעשיטע
 ןטלַאטשעג ייווצ ענייז ןּבָאה רעמ ץלַא ,רעטייוו סָאװ .טײרֿפַאּב שינעלקַאװ
 טקוקעג טינ זַא ,טליֿפרעד ןּבָאה רימ ןוא ,רענייא ןיא ןסָאגעגֿפױנוצ ךיז

 טריֿפעג טָאה רע סָאװ ,תומחלמ יד .ץנַאג רע זיא ,ןצרַאה ןיא ןסיר עלַא ףיוא

 ןייז טרעטשעצ טינ רעּבָא ,טעדנואוורַאֿפ ןּבָאה ,ןילַא ךיז טימ טריֿפ ןוא
 ןסירעג ךיז טָאה טלעוו ןייז .ןרָאװעג רעטסעֿפ ךָאנ ,טרעקרַאֿפ ,זיא סע .ךיא
 ץלַא זיא יז ;ןעלּפענ ענעמואוושעצ עריא ןוֿפ --- ןסירעגסױרַא ךיז ןוא ---
 ןטֿפול רעד ןיא רעמ טינ טגנעה יז .ןרָאװעג רעטמיטשַאּב ןוא רעֿפײטש
 רע סָאװ ,רעדיל לייט ןטסערג םעד ןיא ךיז רעטנוא דרע יד ןריּפש רימ
 ןֶָא ןרָאי רע-30 יד טּפיוהרעד ןוא רע-20 יד ןוֿפ ןּבױהעגנָא ןּבירשעג טָאה
 ױזַא טֿפָא ןעוועג זיא סָאװ ,טרָאװ ןייז ךיוא ,דנַאטשוצ-טימעג ןייז רָאנ טינ
 לַאטעמ רעטרַאה ןרעוו וצ ןּבױהעגנָא טָאה .ףָאטש רענעסָאגעצ ַא סעּפע יו

 ןגעוו וצ טנרעלעגסיוא ךיז טָאה טעָאּפ רעד .טדימשעג יוװ -- זרעֿפ ןייז ןוא
 שיטקַאֿפ זיא ָאטָאמ ןייז .רעטרעוו ענייז ןטסעמ וצ רָאנ טינ ,ןלייצ וצ ןוא
 רעדילפ) "ןּבילקעג ןוא טרעטיילעג ןייז קיּבייא זומ טרָאװ סָאד , :ןרָאװעג
 רעטֿפָא ןוא רעטֿפָא ץלַא טָאה רע ןוא ("רעטסעווש רעקיצרַאהמרַאב רעד וצ
 .טֿפַאשרעטסיײמ רעכיוה ןוֿפ הגרדמ יד טכיירגרעד

 -ַארד ןוא עמעָאּפ ,דיל ןייז ןוֿפ ךַארּפש רעד וצ לעיצעּפס ךייש זיא סָאװ

 -- טציא סָאװ ,עקיּבלעז יד ןעוועג ןָא ּבױהנָא ןוֿפ ךעלטנגייא יז זיא ,עמ

 עטסערג יד ריא ןיא ןייז געמ סע .ךיורּבעג ןכעלגעטיגָאט ןוֿפ ךַארּפש יד

 ןוא ךַאֿפניא יז זיא ,טײקנדָאלעגנָא ןוא טייקטגנערטשעגנָא עטסקינייוװעניא

 -שרעדנַא ןייז לָאז סע זַא ןֿפערט טפָא ןָאק טרָאװ קיצנייא ןַא .ךעלריטַאנ

 ,טצוּפרַאֿפ קידבוט-םוי ,טלגילֿפעג ןייז וליֿפַא ןָאק סע ,טכירעגמוא ןוא קיד

 ךיז ןסיגֿפױנוצ רעייז ןיא רעטרעװ יד טינ ,טרָאװ עקיצנייא סָאד רָאנ רעּבָא

 ַא ןיא יװ ןענייז רעטרעוו ענעסָאגעגֿפױנוצ יד :םָארטש ַא יװ ,ןסילֿפ ןוא

 רעד חסונ רעקידנסיורד רעייז זיא ךָאד ,ןעגניז ייז .סעומש ןכעלטנייוועג

 רעד ןוֿפ יז ןעמוק ךָאד ,שיטעָאּפ ןענייז ייז .ןעגניז ןוֿפ טינ ,ןגָאז ןוֿפ חסונ

 "גָאט רעד וצ ןייז טנעָאנ עקיזָאד סָאד .טדער ןעמ רעכלעוו ףיוא .,ךַארּפש

 טָאּבעג סָאד ןעוועג קירוצ רָאי קילדנעצ רָאּפ ַא טימ זיא ךַארּפש רעכעלגעט

 ,טָאּבעג ַא ןעוועג סע זיא יז ןוֿפ ךס ַא ייּב רעּבָא ."עגנויע עלַא טעמּכ ןוֿפ

 -נעמולּב רעשיטעָאּפ רעד ןגעק טסעטָארּפ ַא -- ךַאז-םַארגָארּפ ןימ ַא סעּפע

 ןייק טינ סע זיא ןקיווייל ייּב .הצילמ-*סֿפמַאק, רעד טימ ףמַאק ַא ,ךַארּפש

 רעד ןוא .ןֿפַאש ןייז ןוֿפ םעטָא רעכעלריטַאנ רעד רָאנ ,דָאטעמ רענעמונעגנָא
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 -יא יד טינ ,ךעלטנייוועג -- ךַארּפש יד רָאנ זיא םיא ייּב סָאװ ,זיא רקיע
 טֿפָא ןענייז ייז .ךעלגעט-גָאט ןייז וצ ןוֿפ טייוו ןענייז ייז ;ןעגנוּבעלרעּב
 ,םוי לכּב םישעמ ןגעוו יו ייז ןגעוו טּביירש רע רעּבָא ,שילרעטסיוא ,ענדָאמ
 ןושל םעד ףיוא ;םיאלּפ יאלּפ רע טעז טייקכעלקריוו רעד ןוֿפ ןגיוא יד טימ
 ךייר זיא טרָאװ ןייז ןעוו ,טציא רע טוט ױזַא ...תומולח רע טמולח רָאװ ןוֿפ

 ןעוו ,לָאמַא ןָאטעג רע טָאה ױזַא .טריסנעדנָאק --- זרעֿפ ןייז ,ןדָאלעגנָא
 טָאה רע .גנַאז עקידרעמוז-ףוס עֿפײר ַא יוװ לוֿפ ױזַא ךָאנ ןעוועג טינ זיא רע
 ןּבירשעג ןעוו-ןטלעז רעּבָא טָאה רע ,טדער ןעמ יו ױזַא ןּבירשעג לָאמ עלַא
 -סכעלטנייוועג רעד ףיוא טָאה רע .טדער ןעמ עכלעוו ןגעוו ,ןכַאז ענױזַא ןגעוו
 ןכַאז עטסכעלטנייועגרעסיוא יד ןגעוװ ןּבירשעג ךַארּפש רעט

 'ה

 רע סָאװ ,סָאד טינ רעּבָא ,ךַאֿפנייא זיא ,טגָאזעג ךיא ּבָאה ,ןושל ןייז
 ןוֿפ עיניל יד טינ ,ןּבעגוצ ךיא ליוװ ,ךיוא ןוא -- םיא ףיוא טגניז ןוא טגָאז

 סע .שיגַאזגיז ,טיירדעג זיא יז ,ךַאֿפנײא טינ זיא יז :ףױרַא גרַאּב געוו ןייז
 ןייא ןיא טלַאה סָאװ ,טֿפַארק ַא ןוֿפ טייקיאורמוא יד ריא ןיא ךיז טריּפש
 רימ יוװ .לגנַארעג ןטסקינייועניא ןוֿפ טעּפמיא רעד ,טרָא ןוֿפ ךיז ןסייר
 ךָאנ טֿפַאשקנעּב ןוא טייקיאורמוא ןשיווצ לגנַארעג רעד סע זיא ,ןעזעג ןּבָאה

 רָאװ ,םוקֿפיוא ןוא םוקמוא ןשיווצ .הנומא ןוא שואי ןשיוװצ ,גנוקיאורַאּב
 ,ךיז טלקַאװ לָאשיגָאװ יד ..ךיא-טינ ןוא ךיא ןשיווצ ךיוא יו ,עיזיוו ןוא
 יד זיא רַאֿפרעד ...עטייוצ יד לָאמַא ןוא רעּבירַא טייז ןייא טגעוו לָאמַא
 -ָאילּביּב דָאיּב ףיוא זיולּב טינ טריזַאּב ןֿפַאש סקיווייל ןוֿפ גנוריזידָאירעּפ
 ;ןכַאז ךוּת ףיוא ךיוא רָאנ סעטַאד עשיֿפַארג

 -- 1902) ןוויטָאמ עכעלטֿפַאשלעעג ןוא עלעודיווידניא ןוֿפ שימעג .א
4. 

 .(1916 -- 1914) דיל-ךיא .ּב
 -- 1916) קיריל רעלַאנָאיצַאנ ןוא רעלַאיצַאס וצ רעלעודיווידניא ןוֿפ .ג

180+. 
 ,(1929 -- 1921) םוילַאער ןשיריל וצ קיטנַאמָאר רעשיריל ןופ .ד
 ,(1921 --- 1921) ןוויטָאמ עלַאיצָאס ןוא עכעלנעזרעּפ ןוֿפ זעטניס .ה

 .(1928 -- 1922) גנוקיאורַאּב וצ ורמוא ןוֿפ .
 ,(19235 -- 1920) קיטנַאמָאר רעשיריל וצ קירוצ .ז

 .(1948 --- 19238) םוקֿפיױא ןוֿפ םולח .םוקמוא ןוֿפ רָאװ .ח
 ןעמולח ןוֿפ עיזעָאּפ יד ץלַא יו רעמ זיא עיזעָאּפ סקיווייל יו ױזַא ןוא
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 ,יז זיא ,"רעטייוו ןענַאּפשקעװַא ןוא ךיז ןּבײהֿפױא. ןגעוו טמולח רע ןוא --
 ..םוקֿפיױא ןשירענָאיזיװ-שיטנַאמָאר ןוֿפ עיזעָאּפ יד ,ןעמונעג ןצנַאגניא

 ןטייקכעלקריוו רעד ןוֿפ גנורימילּבוס יד ןוא גנוריגירָאק יד זיא עיזעָאּפ
 םעד ןוֿפ ןָא רימ ןּבייה ...רָאװ ןֿפױא טלעֿפ סע סָאװ ,ןעמ טעז םולח ןיא
 | ,ןרָאי-טנגוי ןוא -רעדניק יד ןיא -- טייקכעלקריוו ןוא רָאװ סטעָאּפ
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 גנואיצרעד ןוא םַאטשּפָא

/ 1888 -- 1903 / 

 ןרָאװעג ןריוּבעג זיא (* ןרעּפלַאה קיווייל ןוֿפ םינָאדוװעסּפ) קיווייל .ה
 -רעשט טציא ,(ןעמוהיא) ןעמוה ןיא ,(1888 ,רעּבמעצעד) ט"מרּת ,ולסּכ ז"כ
 ןשירַאצ ןקילָאמַא םעניא ,עינרעּבוג רעקסנימ ןוֿפ טָאטש-קריצַאב ַא ,ןעיוו
 ץוח ,טניײנעּבלַאז דניזעג ַא ןיא רעטסטלע רעד ןעוועג זיא קיווייל .דנַאלסור
 םיא טָאה ןײלַא קיווייל יוװ) ןרעּפלַאה (לואש) לעייש רעטָאֿפ ןייז .ןרעטלע יד
 ַא ןעוועג זיא --- (ןלָאמעגסױא -- רעדיל עטשרע ענייז ןוֿפ םענייא ןיא --
 :?עטַאט רעזייב

 ,ןעלמוט רעדניק

 ייז טגָאלש עטַאט'רעזייב רעד ןוא

 'ו ,ןעניירו רעדניק

 ,ןֿפָאלש ןוא דימ ןרעוו רעדניק

 .טינ טֿפָאלש עטַאט רעזייּב רעד ןוא

 -וצ ןעמונעגנָא ןרעּפלַאה רעדָא רעּפלַאה קיווייל טָאה ןעמָאנ-ןעּפ ןייז (*
 ןזעידיי םעד זיא ןרעּפלַאה .ןרעּפלַאה .ל .מ טעָאּפ סענעּברָאטשרַאֿפ םעד ּביל
 1913 רָאי ןיא זיא קיוויל ןעוו ,טנַאקַאב טוג ןױש ןעוועג סלוע-רענעייל
 ּבילוצ ,רעדיל ןכעלטנֿפערַאֿפ ןּבױהעגנָא טָאה ןוא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג
 ,ןשימֿפיױנוצ טֿפָא ייז ןעמ טגעלֿפ ,ןעמענ-עילימַאֿפ ערעייז ןוֿפ טייקכעלנע רעד
 רַאֿפ ןטנעמילּפמָאק ןגירק טגעלֿפ ייז ןּוֿפ רענייא זַא ,ֿפערט טגעלֿפ סע ןוא
 טגעלֿפ קיווייל שטָאכ ,ןּבירשעג טָאה רערעדנַא רעד רָאנ ,רע טינ סָאװ ,דיל ַא
 סע טָאה ביל השמ .רעּפלַאה .ל רָאנ ,ןרעּפלַאה .? טינ ןּביירשרעטנוא ךיז
 ךיז טָאה רעפלַאה קיווייל זַא ,ןעועג זיא ףוס רעד ןוא ,ןדייל טלָאװעג טינ
 .קיווייל .ה רָאנ ,"רעפלַאה .ל, טינ ןענעמתח וצ ןּבױהעגנָא
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 ,טינ ךיוא ףָאלש ךיא

 ,רעדניק יד ןוֿפ רעטסליטש רעד -- ךיא

 ,רעגניֿפ סנטַאט םעד ךָאנ ךיא ליֿפ םיּפ ןיימ ףיוא

 שיק ןיא ךיז רַאֿפ ליטש ךיא ןייוו

 םיא טפור ןײלַא טעָאּפ רעד יו ,"דרָאּב רעטיור רעד טימ עטַאט רעד;

 םעניילק םעד רַאֿפ טָאה --- ,עזָארּפ ןייז ןיא ךיוא יװ ,רעדיל ענייז ןיא ןָא

 .טײקנדירֿפוצמוא רעזייּב ןוֿפ טלעוו יד טנֿפעעג ירֿפ-וצ ,ירֿפ לגניי ןליטש

 םיא זיא סע ,טּבעלעג טכעלש  רעייז ךיז טָאה "ןטַאט ןזייּבג םעד

 וצ סע ןייז ןזָאלעגסױא רע טָאה ,ןצרַאה ןֿפױא רעטיּב ןעוועג

 טימרעד .רוכּב ןייז ,ןקיויל וצ -- ץלַא יװ רעירֿפ ןוא ,רעדניק יד

 ארומ ַא סעּפע ןָאטעגנײרַא קידנליוו טינ דניק לדייא טרַאצ ןייז ןיא רע טָאה

 טלגנַאר רע סָאװ ,גנורעטיּברַאֿפ ַא סעּפע ,טייקסטכעלש סטלעװ רעד רַאֿפ

 ..ןּבעל ץנַאג ןייז ריא טימ ךיז

 טענָאס ןטֿפניֿפ ןוא ןטירד םעניא) טלייצרעד טָאה ןיילַא רע סָאװ-טָא

 -- ,"רעטיילגַאּב ןייז ,רעריוּבעג ןייז, ןגעוו ("גניר-ןטענָאס; ןטשרע ןייז ןוֿפ

 ,טערטרָאּפ םעד-טָא טיול ,זיא רע ."דרָאּב רעקידרעייֿפ ןייז טימ ןטַאט ןייז,

 טָא ןוא יז ןעקניז טָא --- ייווצ ןגיוא ,רעטיור ַא ,דיי רערַאד ַא? ןעוועג

 טֿפרַאשעגנָא ןזיּפש יװ --- יז רעּביא ןעמערּב ,רעטיירּב ךיז ייז ןדײנשרַאֿפ

 .טרָאװ ןוֿפ שינעלמַאטש טמערוטעג -- רע טָאה טדערעג ןוא ;דרָאמ רַאֿפ

 ןעוועטקיד ,רעטייווצ ַא ןיא ּבוטש ןייא ןוֿפ ןייג --- ןעוועג זיא טעּברַא ןייז ןוא

 ךעלדיימ יד רַאֿפ "עטיורּב ןוא םַאגיטיורב. רעליטשנווירּב סניײטשָאלּב ןוֿפ

 "עג ןייק טינ טַאהעג טָאה רע ..."דרָאנ-ברעמ ןֿפױא לטעטש שיסור ַא ןיא

 םוצ ...הסנרּפ --- עטעֿפ ןייק טשינ טייוו ןוא --- עקידובּכּב ןייק טינ ,עקַאמש

 . :רַאֿפרעד עקַאט לייט

 .ןגױא עטילגעגנָא ןוא דרָאּב עקידנמַאלֿפ ענייז ןרעמָאי

 .טכַאנ רעטעּפש ןיא םייהַא ןעגנערבטימ רע טגעלֿפ רעמָאי סעד ןוא

 ןוֿפ "היוזּב הכאלמא רעד וצ ןעמוקנָא ןֿפרַאד ןוֿפ טקירעדינרעד טליֿפעג

 ירבע ןגָאז -- סרעקרעדיינש ,ךעלדיימ טסניד --- ךעלדיימ עמערָא ןענרעל

 תולֿפש ןוֿפ ליֿפעג סָאד .רעלעטשנווירּב ןטיול לווירב שידיי ַא ןּבײרשנָא ןוא

 -עג אקווד טָאה רע לייוו ,רַאֿפרעד טרעטַאמעג סרעדנוזַאּב רָאג םיא טָאה

 םעד ןוֿפ החּפשמ יד --- החּפשמ רעקידסוחי ַא ןוא רענעּביױהעג ַא ןוֿפ טמַאטש

 רעד זיא סָאד ,(1785 --- 1695 ,רשא ןּב הירא 'ר) "הירא תגַאש, ןטמירַאּב

 ךיז טָאה רע .הכרעמ ערעטצניפ ןייז טרעױדַאּב רע טָאה טכַאנ ןוא גָאט
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 ןגעוו סָאװ ןוא ,קסנימ ןיא בר ןעוועג טייצ עסיוועג ַא זיא סָאװ ,הירא 'ר
 "רַאֿפ סעדנעגעל עצנַאג ןענייז טייקידנעטשּבלעז ןוא תולדג ,תודמול ןייז
 זיא סָאװ ,ןהּכה רעּב-בוד 'ר ,עדייז סקיווייל .,ןדיי ייּב ןרָאװעג טיײרּפש
 ַא ןדמל רעסיורג ַא ןעוועג ךיוא זיא ,רעד רעד ןוֿפ ןּברָאטשעג טייהרעגנוי

 ַאזַא ךיז ייּב קידנעייז ..תונּבר ןוֿפ ןּבעל טלָאװעג טינ טָאה סָאװ ,ךמסומ
 רע סָאװ ,ןוֿפרעד ןטילעג ףיט סרעדנוזַאּב רָאג רעטָאֿפ סקיווייל טָאה ,ןסחי
 -ֿפעשַאּב ַא -- "?יירערעל רעשינָאגרַאשז, טימ ןּבעגּפָא טֿפרַאדעג ךיז טָאה
 ןוא הסנרּפ קיצניװ ,טגָאזעג יו ,טַאהעג ריא ןוֿפ טָאה ןעמ סָאװ ,גנוקיט

 ןייז ףיוא טקוקעג טינ סָאװ ,טינ שודיח ןייק זיא ...דובּכ רעקיצניװ ךָאנ
 ,סעּכ ןיא ןעוװעג טֿפָא רע זיא ,טײקניײֿפ ןוא טייקלדייא רעטסקינייוװעניא
 ןעוועג סע רע זיא לָאמ עלַא טינ לייוו ,"טפָא; גָאז'כ .טציירעצ ,זעוורענ
 טגײלעגֿפױא טוג ןעװעג זיא רעטָאֿפ ןייז ןעוו ,ןטנעמָאמ טקנעדעג קיווייל
 ,ליּפשייּב םוצ ,ױזַא .טייקכעלטרעצ עכעלרעטָאֿפ ןזיװעגסױרַא םיא טָאה ןוא
 ןרעּביא ןייג ןקידהרוּת-תחמש םענוֿפ תחנ םעד; ןסעגרַאֿפ טשינ רע טָאה
 םעד ןיא טקיטסעֿפעגנײרַא ,לטנעה ַא טימ ןוא ןָאֿפ ַא טימ קרַאמ ןקידייל
 יד ןורּכז ןיא ,רע טּבירש ,ןּבילּבעג רימ זיא'ס .טנַאה רעקידנריֿפ סנטַאט
 -ַאוצ ךיז ןענעק ייז זַא --- ,עגנַאל ענױזַא .רעגניֿפ סנטַאט ןוֿפ טייקגנעל
 ,ױזַא טכעלֿפנעמַאזוצ ןייא ןיא םערָא ןצנַאג ןיימ ןעמענניירַא ןוא ןגייּבנעמ
 (= "גנוּבעלרעּביא עקידגונעּת ַא -- ,ןרעוו ןדנואושרַאֿפ ןצנַאגניא לָאז רע זַא
 ןּבירשעג טָאה קיווייל סָאװ ,"עדנעגעל-עטַאט, עירעס ַא ןוֿפ דיל ןייא ןיא
 -עג ,טָאטש-סטרובעג ןייז (1925 ןיא) ןכוזַאּב ןייז תעּב זיא רע יו םעד ךָאנ
 לָאז רע זַא ,טלייצרעד רע טָאה --- ,תובא-רבק ףיוא רעטָאֿפ ןייז וצ ןעגנַאג
 :רבק ןרעטנוא ןוֿפ ןטַאט ןייז ןוֿפ טרעהעג ןּבָאה

 ןרירַאּב עלַא עניימ טנַאה ןייד ףיוא גָארט

 ,ןושוק עניימ ליױמ ןייד ףיוא גָארט

 טלָאזעג ןוא טלָאוװעג ּבָאה ךיא סָאװ

 ןּבעג ריד ךיז טמעשעג קיּבייא ןוא

 רע רָאנ ,טייקסטוג ךיז ןיא טגָאמרַאֿפ ,סע טסייה ,טָאה רעטָאֿפ ןייז
 רע טָאה טּפיוהרעד .קַאװטיל רעטכע ןַא .ןזײװאוצסױרַא יז טמעשעג ךיז טָאה

 .1948 ,רעּבמעצעד ,גָאט ,*טנַאה סנטַאט ןיימ, (*
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 -טָא ןיא .געטנכָאװ ערעווש יד ןיא ךעלטרעצ ןוא טוג ןייז וצ "ךיז טמעשעג;
 טייקסטוג ןוֿפ ךוּפיה רעד ןעוועג רע זיא גרָאז ןוא עינַאװערָאה ןוֿפ געט יד
 -עגנייא ףיט ךיז ןיא טָאה דניק עקיליֿפנייֿפ סָאד ןוא -- ,טיײקנזָאלעגוצ ןוא
 ,"םיא רַאֿפ טַאהעג ארומ ּבָאה ךיא,, ...טייקידזגורּבעגנָא סרעטָאֿפ םעד טּפַאז

 טנעקעג טינ ליױמ ןייק :לקיטרַא ןשיֿפַארגָאיּבָאטױא ןַא ןיא רע טלייצרעד

 ןֿפע ,רַאנ' .ןֿפור ךימ רע טגעלֿפ --- 'רַאנ' .טייקנזעוונָא ןייז ןיא ןענעֿפע

 (* .ןגָאז רע טגעלֿפ ױזַא ,יליומ ַא

 ןײלַא רע יװ ,טַאהעג ביל רעטָאֿפ ןייז רע טָאה "ןצרַאה ןיא ףיט, רעּבָא

 ןענַאטשעג דימת זיא טלַאטשעג ןייז ןוא ,לקיטרַא ןטנָאמרעד םעד ןיא טגָאז

 .זסעגרַאֿפ םיא טלָאװעג טינ ןוא טנעקעג טינ טָאה רע ,ןגיוא סטעָאּפ םעד רַאֿפ

 רַאֿפ זיא רע .םיא טלָאמ ןוא -- םיא רע טנָאמרעד רעדיל רעקילדנעצ ןיא

 ענייז ןופ םענייא ןיא .ָאגע רעטלַא ןימ ַא סעּפע יו ױזַא ןרָאװעג ןקיווייל

 :רע טּביירש (1922) "םוקמוא ןוֿפ רעדיל,

 ,עטַאט ,םוקמוא ןיא גניז ךיא

 ןטָאדרעג ריד ןיא ןיּב ךיא לייוו

 ,תועונת ענייד טיה ךיא ןוא

 -- ןטָאּבעג ּפָא טיה ןעמ יו

 ;עסַאר ןוֿפ לרוג ןוא תועונת

 ,סעוד רעטנוא דדעֿפ ַא יוװ ןַאפו9 ןיא

 -- גאשמ עקיּבײיא יד ךיא ּפעלש

 ,ןטָארעג ריד ןיא ןיּביכ ,עטַאט ןיימ

 ,תועונּת ענייד טיה ךיא ןוא

 ןטָאּבעג ּפָא טיה ןעמ יו

 / "!ףוצרּפ ןייד טשינ ןעק רעוא /

 יד טימ *םינּפ רעקיטעמוא רעליטש. סרעטומ ןייז ,סהקבר רתסא ךיוא

 "טרעצ טכוזעג טָאה סָאװ ,המשנ רעשרעדניק רעד ןיא ןּבָאה ףןגיוא עטוג.

 "יירט ןוא טײקטגרָאזַאּב עשעמַאמ ריא .ןרוּפש עֿפיט ןזָאלעגרעּביא ,טייקכעל

 *סנטַאט ןזייּב; םעד וצ טֿפיגנגעק ןימ ַא סעּפע ןעוועג רעכיז ןענייז טֿפַאש

 רינ ,"טייצ וצ טייצ ןוֿפ, ךוּבלמַאז ןיא ,*שֿפנה ןוּבשח ןוֿפ וואורפ ַאמ (*

 ,26 *ז ,1923 ,קרָאי
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 ןלעטש ןוא ןײטשֿפױא יז טגעלֿפ גָאטרַאפ ירֿפ (* .טײקנסיּברַאֿפ ןוא טייקטנלע

 ַא ןיא ןייטש גָאט ןּבלַאה ַא יז טגעלֿפ ךָאנרעד .לגייּב ןוא טיורּב ןקַאּב ךיז

 ..סקעּבעג ריא ןֿפױקרַאֿפ ןוא קרַאמ רענעמוה ןֿפױא לדייב

 ןוויוא ןַא טצייה עמַאמ

 ,דנַאלרעטניוװ ַא ןיא

 -- ןויוה ףיוא געט ַא טענק

 .דנַאר ןיּב לוֿפ רעטלומ

 ,לגייּב טרעגלעוו עמַאמ
 ,פָאט ַא ןיא ייז טֿפרַאװ
 לגייט עטצעל סָאד זיּב

 .ּפָארַא טערּב ןוֿפ טייג -

 למערק ַא טָאה עמַאמ
 ;קרַאמ ןטלַא ןֿפױא
 למעז ןוא טיורּב ,לגייּב
 .קרַאק ריא ףיױא יז טּפעלש

 ןרערט טימ טנייו עמַאמ

 ;גָאלק ןעמוטש  ַא ןיא

 ןרעטש ןגנוי ריא ףיוא

 .קָאל ַא ױרג ןױש טגנעה

 טָאה רע סָאװ ,ךיל ןשיטסירָאמוה-ּבלַאה ,ןשיטסַאקרַאס-ּבלַאה ַא ןיא (*
 -- "ה"ע ןעמַאמ רעד וצ ווירּב ַא; ןיא -- ןרָאי רעקיצרעֿפ יד ןיא ןּבירשעג

 | :רימ ןענעייל

 הּפרח ַא טינ סע ןזיא יצ ,ןיילַא ךיז ךיא גערֿפ טָא

 ,ךיד ןוֿפ ףיואנּבױא ןדמערֿפוצּפָא ךיז ױזַא

 ץרַאה'ס לָאמנייק טָאה רימ ןיא קיניױועניא ןעוו

 ןעלטרעצ וצ ןוא ןגָארט וצ טרעהעגֿפױא טינ

 .ןעמָאנ ןסיז ןייד ,טלַאטשעג ןייד ,קנעדנָא ןייד
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 ,ןפיל יד טסייּב עמַאמ

 לעוװע רעד וצ טרעדינ

 ןפיז רעטיױו טמענ ןוא

 .לעמ טימ קעז עלוֿפ

 ,עסייו ַא טרעוו עמַאמ

 ,קעז ןוֿפ קַאז -- סריא דיילק

 ןסייּב ןוֿפ פיל ףיוא טולּב

 ..טקעדרַאֿפ סייו ךיוא טרעװו

 רע סָאװ ,"דילגיווא ַא ןיא ןעמַאמ ןייז ןעזעג ןיילַא קיווייל טָאה ױזַא
 ןייז טָאה דיל ןקיזָאד םעד ןיא .םוירָאטַאנַאס רעוונעד ןיא ןבירשעג טָאה

 טָאה רעטומ יד רעּבָא ,טלַאטשעג עשיטסַאטנַאֿפ ַא סעּפע ןעמונעגנָא רעטָאֿפ

 ןֿפלעהסױרַא ךעּבענ טזמעג טָאה יז .שיטסילַאער טסכעה טרעדלישעג רע

 סנדייּב ערעייז רעּבָא .רענידרַאֿפ רעכַאװש ַאזַא ןעוועג זיא סָאװ ,ןַאמ םעד

 סָאװ ,דניזעג ַא ןופ גנוטלַאהסיוא רעד רַאֿפ טקעלקעג טינ ןּבָאה ןטסנידרַאֿפ

 ןיינ ןוא ןרעטלע יד) טֿפלעעּבלַאז דניזעג ַא ןרָאװעג סע זיא ןכיגניא רָאג

 טָאה עילימַאֿפ יד .תולד רעד טֿפײֿפעג ןעמיוק ןיא טָאה /* (רעדניק

 לּביטש סָאד/ .טֿפַאשגנע רעטסקידנקירד ןיא ,תוקחד סיורג ןיא טּבעלעג

 ַא ןיא ,'גנונָאמרעד' ַא ןיא טלייצרעד ןיילַא טעָאּפ רעד טָאה ,סרעזדנוא

 רַאֿפ טלײטעגּפָא לרעמיצ ןייא .רעצעלק ענרעצליה ןוֿפ טנעוו ריֿפ .סניילק

 -- ןוא קנעּב עגנַאל ייווצ ,שיט ,ןוויוא --- עקירעּביא סָאד .עמַאמ-עטַאט

 "עגּפָא םענופ ריט ןכרוד .םייל ןלעג ןטרַאה ןוֿפ -- ליד רעד .דָאמָאק ַא

 ריֿפ טימ טקיטסעֿפעגוצ גיוו-גנעה עשרעדניק יד ךיז טעז לרעמיצ ןטלייט

 זיא גיוו-גנעה םעניא ..טיֿפוס ןוֿפ עקלַאּב ַא וצ קירטש ענעגױצעגֿפױרַא

 עקירעּביא סָאד ןוא ...דניק עטסגניי סָאד ,עלעֿפוע ןַא ןעוועג טעמּכ קידנעטש

 ןיא ןעוו ,ןֿפָאלשעג ייז ןּבָאה יו ןוא ,ןֿפָאלשעג יז ןּבָאה ואוו ?גרַאװניײלק

 טָאה רעטומ יד ואוו ,ןוויוא רעסיורג רעד ןעוועג זיא בוטש רעקיּבלעז רעד

 -- ,טױט ןכעלריטַאנ ַא ןברָאטשעג ןענייז סָאװ ,ןרעטלע יד ץוח /*

 ןּבילּבעג ןענייז סָאװ ,תוחּפשמ ערעייז טימ םענייאניא ,רעדניק יירד ןענײיז

 יז ןעוו ,סיצַאנ יד ןוֿפ טנעה עקיטולּב יד ךרוד ןעמוקעגמוא ,ןעמוהיא ןיא

 טינ רועיש טקיליטרַאֿפ ןוא דנַאלסורטעווָאס טריקַאטַא ןוא ןטַאררַאֿפ ןּבָאה

 .עניַארקוא ןוא דנַאלסור-סיױו ןיא ןענוֿפעג ןּבָאה יי סָאװ ,ןדיי עלַא

 !םמד םוקני יד
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 טֿפול עטקיטשרַאֿפ יד ןוא שינעגנע יד ?לגייב עריא ןקַאּבעג טכַאנ עּבלַאה ַא

 ןטייז יד ייבק ןעוו ,רעטניוו ןגָארטרַאֿפ וצ ןעוועג רעווש סרעדנוזַאּב זיא
 טימ טנעוו עצנַאג ןעוועג ןענייז --- ,טלייצרעד קיווייל יו ,ךעלסעג יד ןוֿפ

 -יילק ,ךעלּביטש ףניֿפ ַא ךיז ןעניֿפעג'ס ואוו ,ףיוה רעזדנוא ףיוא ןוא ,יינש
 יד ןיּב שינעֿפיט רעסייו רעד ןיא ענעקנוזעגניירַא ,ענעגיוּבעגנייא ,עקנינ
 זיא -- ,ךעלּביש עטרימשרַאֿפ טסָארֿפ טימ ,עטרעווילגרַאפ ,עטעוװָאקרַאֿפ
 א ןוֿפ םרָאֿפ רעד ןיא טעּברוהעגנָא ןוא טרעלױקעגנָא ןגעלעג יינש רעד

 -עלקעג ןּבָאה ייז ."יניס גראב, ןבעגעג ןעמָאנ ַא סע ןּבָאה ךעלגניי ."גרַאּב
 גראב ץיּפש ןוֿפ ןוא; -- ,טרעטעלקעג טָאה קיווייל ךיוא ,םיא ףיוא טרעט
 ךָאנ ןעזעגסיוא לּביטש רעזדנוא טָאה ,רע טלייצרעד ױזַא ,קידנעקוקּפָארַא
 ןטלָאװ ייז יו -- ךעלרעטצנעֿפ יד .ןתמא רעד ןיא ןעוועג זיא'ס יו ,רענעלק

 ,טנעוו ענעגױּבעגּפָארַא ,עקירעדינ .ייז ָאטינ ,ןרָאװעג ןעמונעגקעווַא ןצנַאגניא
 טקעדרַאֿפ ןוא רעטנורַא רעֿפיט ךָאנ ייז טקירד ייז רעּביא ךַאד רעד סָאװ
 (*= .."ייגש ןוֿפ ּברוהנָא םענעגייא ןייז טימ ייז

 קיווייל טָאה ,סַאג רעניזערעּב קע ,ןעמוה ןיא לביטש ןימ ַאזַא טָא ןיא
 טייצ-גנילירֿפ ...טייהדניק ןייז ןוֿפ סרעמוז יד יא ,סרעטניוו יד יא טכַארּברַאֿפ
 ןרעטניה דרע לקיטש ַא ןּבָארגוצרעדנַאנוֿפ רעטָאֿפ ןייז ןֿפלעה רע טגעלֿפ
 ןוֿפ לדנטרעג ַא ןכַאמ ןוא ןטייּב עכעלטע ןיא ייז ןלײטעצרעדנַאנוֿפ ,לּביטש

 רעטכייל לסיּב ַא טגעלֿפ סָאד (** תוקרי ראש ןוא סעקרעגוא ,סעלעּביצ
 .עילימַאֿפ יד ןרענרעד וצ ןכַאמ

 ,ןּבעל סעילימַאפ רעצנַאג ןייז ןוא סקיווייל ןוֿפ דליּב טלוּב ןוא רָאלק ַא
 "רעד; עירעט-רעדיל ןייז ןיא רימ ןעניֿפעג ,דניק ַא ןעוועג ךָאנ זיא רע ןעוו
 :"ןעגנונָאמ

 ,ןָאנּבױא טציז עטַאט רעד
 -- ,ןָאטרַאֿפ ךיז ןיא ,קידנעטש יו
 ,טנערּב דרָאּב עטױר ןייז
 .טנעוו ןוא שיט ףיױא טכיל טֿפרַאװ

 "עד ןטס-28 ,"גָאט, ,/ "גנונָאמרעד ַא; / *ךעלטכיל-הכונח יירד , (*

 ,ענליוו ,"ןרָאירעדניק סקיוויל .ה, ףַאמײס המלש ךיוא עז .1948 ,רעּבמעצ

8, 

 ילוי ,קרָאירינ ,"גָאט, ,"לּביטש סעמַאמ-עטַאט ןיימ, :קיױוייל .ה **

,7 
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 ,םורַא ,רעדניק ,רימ ןוא

 --םוטש ,קידנגיױוש ,עטַאט יװ

 שיט םענעבמעד םייּב ןציז רימ

 .שיֿפ וא שײלֿפ ףיוא ןטרַאװו ןוא

 טכירעג סָאד טגנערּב עמַאמ יד
 :טכיזעג ןטמעשרַאֿפ-ןרערט טימ
 ,קנואוו ַא רָאנ שיײלֿפ ןוֿפ
 .גננלש ןייא רָאנ שיֿפ ןֿפ

 ,ירוַאז טניױו ןסיורד ןיא

 ;יײנש רעקידולסכ ַא

 ךַארק ןוא ךָארּב טימ טקערש סע

 ..ךַאד רעקידלדניש רעד

 ,עקירעמַא רעטַאז רעד ןיא ,ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא רָאנ טשינ ןוא
 םערָא ױזַא ןייז וצ ןעזעגסיוא ןעמוה ןיא ןּבעל קילָאמַא ןייז טעָאּפ םעד טָאה
 -- טיונ יד טליֿפעג רע טָאה ,ןרָאי-רעדניק יד ןיא ,רעירֿפ ךיוא .טסיװ ןוא
 עקיּבלעז יד ןיא זדנוא טלייצרעד רע .טריֿפ יז רעכלעוו וצ תולֿפש יד ןוא
 -- יוװ ,"ןעגנונָאמרעד,

 ,רעטעֿפ ןכייר םוצ ןרָאֿפעג זיא עמַאמ יד

 .קַאז ןלוֿפ ַא טימ קירוצ ןעמוקעג ןוא

 ,רעטינרַאג רעטלַא ןַא סרעטעֿפ םעד :קַאז ןיא

 .קַאי ַא ןוא ,פעלש ַא טימ ךיילק ַא סעמומ ןוא

 ,רעטינרַאג רעד ןעוועג זיא טנַארפ ַא רַאֿפ טיינעג

 -- .טנַאלַאג עמַאד ַא רַאֿפ -- קַאי רעד ןוא ךיילק סָאד ןוא

 ,רעטיצ רעקיטסגנַא ןַא ןלַאֿפַאּב ןטַאט םעד זיא

 .טנַאה יד דגּב םוצ טקערטשעגסיוא טָאה רע רָאנ יװ

 ,ןהֹּכ ַא ןסעּכ ַא ןעוועג זיא עטַאט רעד

 ,דרָאּב רעקימַאלֿפ ַא טימ ,ןיוש טסיױו ריא יװ ,דיי ַא

 ,ןעיינע ןוֿפ קסַאילּב ןטימ טדנעלּבעג ןּבָאה ןגױא ענייז

 .דרָאנ-ברעמ ןֿפױא ןעיינש עשיסור-סיױו טימ
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 -- ,עליטש ַא ,סעמַאמ יו ןעוועג זיא עמַאמ יד ןוא

 ,קרעמ ןוא ךעלמערק ןיא ןּבעל ריא טרטפעצ

 ,הליֿפּת עטעדווירקעג ַא יו ,טכיזעג לדייא ריא

 .טקרעמַאּב טינ רענייק טָאה ,ןעמונרַאֿפ טינ רענייק טָאה

 ןעמונרַאֿפ ָאי ּבָאה ךיא זַא -- דניק ַא -- ךיא ןוא

 -- .טיוו רעד ןוֿפ טריּפשעג טייקנייש סעמַאמ רעד ּבָאה

 ןעמוג ןֿפױא טרָאװ ַאזַא טניױועג סעפע טָאה'ס

 .טײטַאּב סָאװ טרָאװ סָאד טסואוועג טינ ןיילַא ּבָאה'כ ןוא

 ןּבױש עטקילֿפעצ טימ טנעוו ריֿפ :לביטש סָאד

 ,לימ ַא יו טּבױטשרַאֿפ ןוווא רעשרעקעּב ַא

 ןּבױט ענעדלָאג וו ןוז רעד ןוֿפ ןלַארטש ןוא

 .ליד םענרעדרע ןֿפױא ירֿפרעדניא ןצנַאט ןגעלֿפ

 ,ןלייא ריפ ןוֿפ סירג יד ,לּביטש ןקיזָאד ןיא

 ,טגַאוװעג דרומ ַא ןייז לָאמ ןטשרע םוצ ךיא ּבָאה

 -- ןלייצרעד טציא וט ךיא יו -- ןעמוקעג זיא עמַאמ ןעוו

 .טקַאפעגרעדנַאנוֿפ תונּתמ טימ קַאז םעד ןוא

 ,רעטינרַאג רעסעדָא םעד ןָאטעגנָא טָאה עטַאט רעד

 -- ּפעלש ןטימ דיילק סָאד ןָאטעגנָא טָאה עמַאמ ןוא

 ,טרעטישרעד טײקטֿפעלּפעג ןיא ךַאל ַא ןּבעגעג ךיא ּבָאה

 .פעק "ד דחפ ןיא טזָאלעגּפָארַא ןּבָאה עדייּב זַא

 ןגױא ערעייז טדנעוועג עדייב ןּבָאה ךָאנרעד

 -- ,ךַאל ַא ןּבעגעג ךיוא ,ךיא יוװ ,ןוא ,רימ וצ

 ןגױלֿפעגכרוד זדנוא ןשיווצ שינרעטצניֿפ ַא יו סעּפע זיא

 .ךַארק ַא טימ דרע רעד וצ ןָאטעג לַאֿפ ַא טָאה סעּפע ןוא

 ,ןעמערב ײד ףיוא קירוצ סייריכ -- יױוצ ,עגר ַא

 :טכיל קידנלַארטש ַאזַא לָאמַאטימ עז ךיא

 ,ןעמעק קידתובחר טוט דרָאּב ןייז עטַאט רעד

 .טכיזעג ןיא דײרֿפ ַא טימ ןעמַאמ רעד ףיוא טקוק רע ןוא
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 ,ןעגניז ןטֿפיה עריא ,קנַאלש זיא עמַאמ יד
 ,םורֿפ ןוא טמעשרַאֿפ ןענערּב ןקַאּב עריא
 ,ןעגנילק טלָאװ קָאלג ַא יו ןקוצ ןעלסקַא עריא
 .םוק :טרָאװ סָאד טינ ןגָאז ןפיל עריא רעּבָא

 ,טייקניילק רעטמעלקעג ןיא ןעמַאמ רעד ףױא טקוקעג בָאה

 ירֿפ-וצ ןוא ףרַאש-וצ רימ ןיא טכױטעגֿפױא טָאה'ס ןוא

 ,טייקנייע רעטקידיײלַאּב ןוֿפ גנונַא עטשרע ןיימ

 .ינק סעמַאמ רעד ןשוק ץלַאֿפעגוצ ןיּב ןוא

 -ַאּב ןוֿפ גנונַא יד םיא ןיא טכױטעגֿפױא טָאה ירֿפ-וצ ןוא ףרַאש-וצ ,ָאי
 רעקיצנייא רעד טינ זיא דָאזיּפע רעטרעדלישעג רעד .טייקנייש רעטקידייל
 ןוֿפ ןייזטסואווַאּב רעד טכַאװעגֿפױא טָאה דניק ןקיליֿפניֿפ םעניא ןעוו ,לַאֿפ

 ןענייז סע ...טייקיטכערעג רעטמעשרַאֿפ רעמ ךָאנ ןוא טייקנייש רעטמעשרַאֿפ
 לּביטש רעייז ןוֿפ טייוו טשינ :יז ןוֿפ רענייא זיא טָא .ןלַאֿפ ענױזַא ךָאנ ןעוועג
 םעד עּפעש ןוֿפ זיוה עסיורג סָאד ןענַאטשעג זיא; -- סַאג רעניזערעּב ףיוא --
 עסיורג סָאד טָא ןעזעג קיווייל טָאה ,רדח ןיא קידנעייג גָאט ןדעי ."ריבג
 ןוא (+ !"רעיומ ןסייוו ןכיוה ַא טימ ןיילַא ךיז רַאֿפ טלעוו עצנַאג ַא; -- זיוה
 ןצרַאה ןשרעדניק ןייז טימ ןוא --- ןעזעג רע טָאה ןגיוא עשרעדניק ענייז טימ
 םעניילק רעייז ןשיװצ טסַארטנָאק ןכעלטנייועגרעסיוא םעד -- טליֿפעג
 -לֵאּב ןקידתודוס ןוא ןכעלרעדנואוו ןטימ זיוה ןסיורג םעד ןוא "לּביטש;
 -וקֿפױרַא לָאמַא ןיהַא לָאז רע זַא ,ןלעטשרָאֿפ טנעקעג טינ ךיז טָאה רע .ןָאק
 ןּבעל ןענעק גָאט ןייא שטָאכ ןלָאז ועדניק סריבג םעד עּפעש זַא ,רעדָא ןעמ
 ןטלעוװ ייווצ ...הברוח סעילימַאֿפ ןייז ןיא

 יד זַא ,טליֿפעג ,טסואוועג קיווייל ןיוש טָאה ןרָאירעדניק ענייז ןיא ,עי
 עכעלרעדנואוו ,עטייו סעּפע ןּבעל רענייא ןיא .ןטלעוו ייוצ -- זיא טלעוו
 -יּברַאֿפ ןוא עטנלע ןשטנעמ -- רעטייווצ רעד ןיא ,ןשטנעמ עכעלקילג ןוא
 ןייז יו ,עטקינײּפרַאפ ןוא עטעװערָאהרַאֿפ ןשטנעמ ,רעטָאֿפ ןייז יו ,עטרעט
 .רעטומ

 טזָאלעג טינ סרעדנוזַאּב רָאג םיא טָאה עילָאד ערעטצניֿפ סעמַאמ ןייז
 ןייז רעטֿפָא רע טנָאמרעד רעדיל עקידרעטעּפש ענייז ןיא שטָאכ ןוא ,ןעור
 טייקנדנוּבעגוצ ןייז ןוא ןעמַאמ רעמערָא רעד ףיוא תונמחר ןייז זיא ,רעטָאֿפ

 1949 ,ץרעמ ןטס-26 ,"גָאט, ,(גנונָאמרעד ַא) "ןּביורטנייו ענעדלָאג, ('
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 ירעד ,טרירוגיֿפ יז ואוו ,רעדיל יד ןוֿפ סע טעז ןעמ .רענעלק טינ ריא וצ

 ,טרָאד טלייצרעד רע .1915 ןיא ןּבירשעג טָאה רע סָאװ ,דיל ַא ןוֿפ טּפיױה

 : סָאלש ןרעטניה ןעוועג זיא רע ןעוו ,םולח ןיא ןעזעג טָאה רע סָאװ

 ןעמַאמ ןיימ טנייה םולח ןיא ןעזעג ּבָאה ךיא

 ןגױא עטניױועגסיוא טימ

 ,קינַאג ןֿפױא ןסעזעג יז ןיא סםָארק ןיא

 ןגיוּבעג ליד סםוצ ּפָאק םעד
6 

 ,רעניימ רעדורּב רעניילק רעד ןיא ןגעלעג סיױש ןיא

 ,ןגיז וצ טסורּב יד טכזעג

 -- ןענוֿפעג ךלימ ןּפָארט ןייק דניק סָאד טָאה'ס ןוא

 ןגיוצעגנייא זיא טסורּב יד

 ןענַאו זיּב -- טניױועג ,טניױועג דניק סָאד טָאה סע

 ןגיל ןבילּבעג םוטש זיא'ס

 ,עניױועג סדניק םעד טרעהעג טָאה עמַאמ יד

 ןגױוװשעג ןוא ןסעזעג

 ,זיא םָארק ןיא ןיירַא טנַאה ןיא טלעג טימ ױג ַא

 ,ןֿפױקרַאֿפ טיױרּב ןטעּבעג

 קידנעטש יו טעוװ עמַאמ יד :טניימעג טָאה רע

 ,ןֿפױל ןגעקטנַא דײרֿפ טימ

 ,ךיז טרירעג טינ עמַאמ יד טרָא ןוֿפ טָאה רָאנ

 -- ןֿפָאלש טלָאװ יז יו ױזַא

 ,ןעמוטש ַא ַאזַא קוק ַא רָאנ ןּבעגעג

 .ןֿפָאלטנַא קערש ןוֿפ רע זיא

 / "םולח ַא;ג /

 רעד ןוא סעּכ רעד רָאנ טינ ןוא ןייּפ ןוא גרָאז סרעטומ ןייז רָאנ טינ רעּבָא

 ןּבָאה ,"דרָאּב רעקידנעמַאלּפ רעד טימ ןדיי םעד. רעטָאֿפ ןייז ןוֿפ *רעמָאי,

 סריבג םעד עּפעש ןוֿפ ץענערג טייז רעד ףיוא זַא ,ןליֿפ וצ ןּבעגעג םיא

 ךיוא -- ,תורצ ןוא קיטיײװצרַאה ,םירוסי ,תוגַאד רָאנ ןַארַאֿפ ןענייז *ץַאלַאּפ,

 -רַאֿפ ןּבָאה ןרָאירעדניק יד ןיא טּבעלעגרעּביא טָאה רע סָאװ ,ןכַאז ערעדנַא

 טַאלג טשינ זיא סעּפע זַא ,ןײזטסואווַאּב ןקירעיורט םעד םיא ןיא טֿפרַאש
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 ןעוועג טרעשַאּב רָאי סקעז וצ םיא זיא ,ליּפשייּב םוצ ,ױזַא .טלעוו רעד טימ
 .סעוש ערעגניי ַא סנייז :לַאֿפסנּבעל ןטסקידתוירזכא ןַא ןוֿפ תודע ןייז וצ
 ךרוד ןדנוצעגנָא ךיז טכַאנ-רעטניוו ַא רענייא ןיא טָאה ,טלַא רָאי ריֿפ ,לרעט
 עסיורג ןיא יז זיא םישדח עכעלנייּפ ךס ַא ךָאנ ןוא -- ,עּבורה ןוֿפ קנוֿפ ַא
 זיולּב טינ טסואוועג ,סע טסייה ,קיווייל טָאה רָאי סקעז וצ .ןּברָאטשעג םייוניע
 -יורג ַאזַא ןוֿפ ךיוא רָאנ ,טיוט ןכעלריטַאנ ןוא ןטייהקנַארק ױזַא םַּתס ןוֿפ
 טָאה לרעטסעװש קידלושמוא ןיילק ןייז יו ,ףוס ןעמַאזדלאווג ןוא ןעמַאז
 סָאװ זיא ...טגערֿפעג ןײילַא ךיז רע טָאה ?ריא סע טמוק סָאװרַאֿפ ...טַאהעג
 -- סָאװ ,רעדנואוו רעד

 ,ןליּפש ןיא ךיז ןטלַאה רעדניק עלַא ןעוו ,זיױולגניי ךָאנ

 ,ןטלַאהעג ןוש ןסױרג ַא רַאֿפ ךימ ךיא בָאה

 ,ןפיױורעדנוֿפ ןשטנעמ טימ ,ןײלַא ךיז טימ טּבעלעג

 .ןטלָאהַאּב ןעמעלַא ןוֿפ סָאװ סעּפע יו יזזַא

 --- סָאװ ,טינ שודיח ןייק זיא'ס ,ןיינ --

 ןגיױװע ןדייל ןשטנעמ יוװ ,ןעזעג ןַאד ןיוש ּבָאה ךיא

 ,ןעמונרַאֿפ ךיז ןיא ןרעייז ןגיוװע םעד ךיא ּבָאה

 רעטלע רעטיױו ןיא טיױו ךיז טלעטשעגרָאפ סעפע ןוא

 ..ןעמוק ןדייל ןוֿפ טעו סעכעלרעדנואוו ,סעסיורג סעפע

 / "ןייוולגנייא /

 םעד קיניזטסואווַאּבמוא רע טכוז ןרָאירעדניק עירֿפ רָאג יד ןיא ןיוש
 ןעגנונַא ענדָאמ טימ לוֿפ רע זיא ןַאד ןיוש ,ןדייל עכעלשטנעמ ןוֿפ ןעניז
 -ֿפײװצרַאֿפ ,גנונעֿפָאה ןוא קערש ןשיװצ ץענערג ןֿפױא רע טייטש ןַאד ןיוש
 .ןּביױלג ןוא גנול

 ..."ןיילַא ךיז ןיא ןָאטרַאֿפ, ,רעטָאֿפ ןייז יו ױזַא ,רע זיא טלָאמַאד ןיוש ןוא
 ,םייה ןייז רע טזָאלרַאֿפ -- ןעצ וצ .רדח ןיא ּפָא םיא ןעמ טיג רָאי ףניֿפ וצ

 ןיא ןענרעל ,לטעטש טנעָאנ ַא ,ןיזערעּב ןייק טרָאֿפ ןוא טרָא-סטרוּבעג ןייז
 -עֹּב יד תורוש יד ןוֿפ רעּביירש םעד זיא דָארג ..הבישי רעקיטרָאד רעד
 זיא קיווייל .טנרעלעג טרָאד ןיילַא טָאה רע :טנַאקַאּב טוג הבישי רעניזער
 -ַאּב זיא זדנוא .ןזָאלרַאֿפ טַאהעג ןיוש יז ּבָאה ךיא ןעוו ,ןיהַא ןעמוקעגנָא
 רעטרעיומעג. רעד ןיא ,ןיזערעּב ןיא טינ ךיז ןענעגעגַאּב וצ ןעוועג טרעש
 .הסיֿפּת רעקסנימ ...ןיא רעטעּפש רָאנ ,הבישי סעדַארֿפ עשטיא 'ר ןיא ,"לוש
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 ןיא טצעזעגרעּביא הבישיישאר רעד ןקיווייל טָאה ןמז ןטשרע ןכָאנ

 ַא ןעוועג זיא רע זַא ,ןמיס ַא .הֹּתיִּכ רערעכעה רעד ןיא ה"ד ,"שיט ןסיורג.

 עשטיא 'ר טלָאװ שרעדנַא .ּפָאק ןטוג ַא טַאהעג טָאה ןוא דימתמ ַא לגניי

 ,הווצמירּב ךָאנ זיּב ."שיט םעניילק. ןוֿפ ןעמונעגסױרַא טינ םיא סעדארֿפ

 ןֿפָאלשעג .,ןיזערעּב ןיא "געט ןסעגעג, קיווייל טָאה רָאי יירד עצנַאג ה"ד

 .טנרעלעג הדמתה סיורג טימ ןוא -- קנַאּב רעטרַאה ַא ףיוא לוש ןיא

 עטרַאה ףיוא לוש ןיא ןקיטכענ סָאד ןוא ארמג ןענרעל עקידרדסּכ סָאד

 סָאװ ןוא ,טַאהעג ּביל רע טָאה ןענרעל :ןעוועג רעווש טשינ םיא זיא קנעּב

 וצ ךיז ואוו ןוא ןעוו טַאהעג טינ רע טָאה ןטײקכעלמעװקַאּב וצ ךייש זיא

 יּפָא םעד זיא סָאד -- ןשיט עדמערפ ייּב ןסע סָאד רעּבָא .ןעניואוועגוצ ייז

 סיוועג ,לרוחּב ןקידוועמעש ,םענעסָאלשעגניײא ןײלַא ךיז ןיא ,ןטרעדנוזעג

 טלייצרעד ,זיוה ןיא םענעי ייּב ןייטש, טֿפָא טגעלֿפ רע .ןעוועג טכייל טשינ

 ןעמ זיּב ,ןסע ןייג טינ ,גנַאל ןהעש -- ,ןעמָאנ סקיווייל ןיא גרעּבנייטש חנ

 ןטינשעגנייא לָאמנייא ךיז טָאה רע .ןשַאוװ ןייג ךיז ןסייהעג טשינ םיא טָאה

 זַא ,טניימעג טָאה רע לייוו ,טיורּב קידנדיינש םייּב ןייּב םוצ זיּב טנַאה יד

 וצ טרעטשעג טינ ּבױהנָא ןיא םיא טָאה ץלַא סָאד (* .םיא ףיוא טקוק ןעמ

 רעטעּפש לייוו ,"ּביוהנָא ןיא, גָאז'כ .הדובעו הרוּת ןיא ןָאטעגנײרַא ןייז

 -- רוחּביהבישי ןגנוי םעד ןיא ןוא --- הבישי רעניזערעּב ןיא זיא לסיּבַא

 ,הבישי-שאר רעד ,סעדַארֿפ עשטיא 'ר .גנורעדנע עסיוועג ַא ןעמוקעגרָאֿפ

 ַא ןיא ,ןַאמ רעגנוי ַא ךָאנ טעמּכ .טינש ןטלַא רָאג ןוֿפ דיי ןייק ןעוועג טינ זיא

 ,טנייה יװ ךָאנ םיא קנעדעג'כ) ןָאטעגנָא טודרוס ןקידתּבש ןצרַאװש-ךעּפ

 קנַאּב רעד ףיוא סוֿפ ַא טימ ,שיט ןֿפױא ארמג רעסיורג ַא רַאֿפ קידנעייטש

 לקיטש ַא ןעוועג רע זיא -- (האּפ עצרוק יד קידנעיירד טנַאה ַא טימ ןוא

 יד ןוֿפ רענייא ,טסינויצ ַא --- ליטש רעד ןיא -- ךָאנ וצרעד ןוא ליּכשמ

 ןריֿפוצנײא טגעוורעד ךיז רע טָאה ...ןדיי עמורֿפ יד ןשיװצ ןטסינויצ עטשרע

 ןדעי לָאז סָאװ ,רערעל ַא טלעטשעגנָא טָאה רע .הבישי רעד ןיא סעיינ ַא

 קיווייל ..םירוחּב-הבישי יד טימ שיאערּבעה ה"ד ,קודקד ןענרעל טנוװָא

 טּבײה ןכיגניא רָאג ןוא -- ,דומיל םעיינ םוצ ןסירעגוצ קיטשרוד ךיז טָאה

 ךיז טריסערעטניארַאֿפ רערעל רעד .שיאערּבעה ףיוא םיריש ןּביירש ןָא רע

 ענױזַא קעטָאילּביּב רעטַאװירּפ ןייז ןוֿפ ןענעייל םיא טיג רע ןוא ,םיא טימ

 ,לרוחּב סָאד ."םייחה יּכרדּב העוּתה. סניקסנעלָאמס ץרּפ יוװ ,רעכיּב -הלּכשה

 .257 *ז ,1917 ,קרָאי-ינ ,"עקירעמַא גנייג )י
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 רעלכיב-השעמ "*עשיסרוקיּפַאא יד ןוֿפ טרעוו ,הווצמירּב רַאֿפ ךָאנ זיא סָאװ
 יד ןיא םיא וצ ךיז ןענעבנגראֿפ תוקֿפס .טלמוטעצ ,טרעדורעצ קרַאטש

 םיא ףיוא ןֿפרַאװ תונויער ,ערשּכ רָאג טשינ ,עיינ ידיטָא ןוא ןעקנַאדעג
 ,חוּכ ַא ןָא רעּבָא ךיז טוט רע .קידניז ךיז טליֿפ רע .שממ המיא ןַא ףױרַא
 טנרעל :ןעוועג יו ,רעמורפ ךָאנ טרעוו ןוא ,ערה-רצי ןֿפױא רּבגתמ ךיז זיא
 יד ןייז לחומ םיא לָאז רע ,טָאג טעּב ,הנווּכ סיורג טימ טנוװַאד ,רעקַאמשעג
 יז טּבײרט רע רעמ סָאװ זַא ,רעּבָא ךיז טײטשרַאֿפ סע .תובשחמ עקידניז
 עכעלטע ןעוו ןוא .קינייועניא םיא ןיא ייז ןכירקרַאֿפ רעֿפיט ץלַא ,ךיז ןוֿפ
 ןענעֿפע ,עיצַאקַאװ ףיוא םייהַא ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,ןטנעדוטס עשידיי
 ,יד ןוֿפ רענייא קיווייל זיא ,סעקינזיולק יד טימ שיסור ןענרעל וצ *ןסַאלק,
 ךיז ןעמענ, וצ טיירג ,לוש רעטריזיװָארּפמיא רעד ןיא ךיז ןּבײרשרַאֿפ סָאװ
 עיינ יד (+* .טרָאד טשינ רע טּביײילּב גנַאל רעּבָא ."תוינוצח תומכח רַאֿפ
 עשיאערּבעה יד יװ ,רעמ ךָאנ םיא ןקערש שיסור ןיא םידומיל עכעלטלעוו
 םיא ייז ןלעװו רעטעּפש רעדָא רעירֿפ זַא ,ארומ טָאה רע .ךעלכיב-הלּכשה

 ךָאנ ןייז רע געמ ,ןליֿפעג ערעֿפיט טימ שטנעמ ַא ןוא -- ,ארמג ןוֿפ ןסיײרּפָא
 סָאװ ,ןכַאז ,טינ-ריד ,טינ-רימ ,טכייל ױזַא טשינ טֿפרַאװרַאֿפ ,לגניי ַא וליֿפַא

 רעמ ךָאנ טרעוו קיווייל ןוא .טקילײהרַאֿפ ןּבעל גנוי ץנַאג ןייז טָאה רע
 רעדיל ןוֿפ םעט םעד טכוזרַאֿפ ןיוש טָאה רע ...רעּבָא ,רעירֿפ יו ,דימתמ
 הבושּת טָאה רע ,עקַאט תמא ...הלּכשה טימ טקידניזעג ןיוש טָאה רע ,ןּביירש
 ןוא תומימּת עקידרעירפ יד םיא ןיא ןעוועג טינ ןיוש זיא סע רעּבָא ,ןָאטעג

 ...טײקצנַאג
 -המשנ רעטשרע ןייז -- ,סיר ַא ןרָאװעג זיא ךיא ןקידנליֿפ"ןייֿפ ןייז ןיא

 ...סיר
 -מוא ןַא רָאג סעּפע ןגָארקעג ,ךָאנ וצרעד ,רע טָאה טייצ רענעי םורַא

 .םייהַא ןעמוק לָאז רע ,ןּבירשעג םיא טָאה רע .ןטַאט ןוֿפ עלעווירּב טכירעג

 טלעוּפעג ווירּב ךרוד טָאה רעטומ ןייז :סָאװ טָא ?ןעשעג זיא סָאװ ?זיא סָאװ
 רע זַא ,ועיַאלָאקינ ןיא רעטסעוװש ריא ןוא סעדָא ןיא רעדורּב ןכייר ריא ייּב
 יָאקינ ןייק ןּביילקרעּביא ךיז ןֿפלעה ,םיבורק עמערָא יד ,ייז ןלָאז יז ןוא
 ןֿפרַאד טשינ ןוא --- יירעקעּב ַא ןענעֿפע טרָאד ,דנַאלסור-םורד ןיא ,וועיַאל
 ...לטעטש ןשיסור-סייוו ןעמערָא םעניא ןגָאלּפ רעמ ךיז

 סיוא לייוו ַא ףיוא טרעוו קיווייל ןוא --- וװעיַאלָאקינ ןיא ךיז ןצעזַאּב ייז

 ַא ףיוא גָאטרַאֿפ ןדעי ןריֿפרעדנַאנוֿפ ןטַאט םעד טֿפלעה רע .רוחּב-הבישי

 ."?ןרָאי-רעדניק סקיווייל , :ַאמייס .ש ('*
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 -טקַאּב עמַאמ יד סָאװ ,טיורּב עשירֿפ סָאד םינוק רעװעיַאלָאקינ יד וצ ןטילש
 ןרעוו וצ רוטּפ ןעוועג טרעשַאּב טינ רעּבָא לגניי םעד זיא'ס .טכַאנייּב סיוא
 רעד טימ קסע רעד ."רענידרַאֿפא ַא ןיײלַא ןרעוו ןוא "געט ןסע; ןוֿפ ךיג ױזַא
 םעד .לַאֿפכרוד ַא ןעװעג זיא "סעּפַאצַאקא רעװעיַאלָאקינ ןשיווצ יירעקעּב
 יװ ,םעדכָאנ ןוא ,גָאזוצ ַא ןּבילּבעג זיא ףליה עטגָאזעגוצ סרעטעֿפ רעסעדָא

 רע ואוו ,סעדָא ןיא רעטעֿפ ןגרַאק םייּב טייצ עצרוק ַא טגנערּברַאֿפ קיווייל
 סָאװ ,ןלָאמ ןוא ןענעכייצ ַא רַאֿפ לוש ַא ןיא ןעמוקוצנָא ךיז טיירגעג ,בגא ,טָאה

 רעצנַאג רעד טימ קירוצ םוא ךיז רע טרעק --- ,טַאהעג ביל לָאמעלַא טָאה רע
 הבישי רעד ןיא ,ןיזערעּב ןייק קירוצ --- טרָאד ןוֿפ ןוא ,ןעמוה ןייק עילימַאֿפ

 .רוחּב-"הבישי רעדיוו ,גנוי-רעקעּב סיוא .ןיײרַא
 רע טזָאלרַאֿפ -- הבישי סעדַארפ עשטיא 'ר ןיא ןמז םעיינ ןייא ךָאנ

 יד טשטעווק, רע ואוו ,קסנימ ןייק רעּביא ךיז טּביילק ןוא ןיזערעּב רעדיוו
 ייווצ עצנַאג טרָאד טּביײלּב רע .לוש-םימ-יבאוש ןוֿפ הבישי רעד ןיא *קנַאּב
 ןיוש טכַארט רע רעּבָא .טלַא רָאי 15 ןַאד זיא רע ,1903 ףוס ןזיּב ,םינמז

 ַא ןיא ץעגרע בר ַא ןרעוו .תונּבר ףיוא הכימס ןגירק ןגעו רעמ טשינ
 רימ יוװ .לַאעדיא רעשילגניי ןייז ןייז וצ טרעהעגֿפױא רעירֿפ ךָאנ טָאה לטעטש

 -ערּבעה עשידָאמ-יינ יד טימ טנעײלעגנָא ןיוש טַאהעג ךיז רע טָאה ,ןסייוו
 םעט םעד טכוזרַאֿפ ןיוש טָאה רע ."ןלוסּפ-ףירט, (עשידיי ךיוא ןוא) עשיא
 .רעדיל עשיאערּבעה ןּבײירש וצ טרעהעגֿפױא טשינ ןוא שיסור ןוֿפ

 ,םיא ייּב טָאה ןּבעל ןייז ןוֿפ דָאירעּפ ,רעזעיגילער-םורֿפ ,רעטשרע רעד
 ןעוועג זיא רע ןעוו ,ןזָאלעגסיוא ךיז ,םירבח ענייז ןוֿפ ערעדנַא ךס ַא ייּב יו

 .קינזיולק ַא ךָאנ
 -- ןסערעטניא עיינ םיא ןיא ןקעוו ןּביױהעגנָא ךיז ןּבָאה זייווכעלסיּב

 ךס ַא יו .עשיטילָאּפ-ךעלטֿפַאשלעזעג ךיוא ,עשירַארעטיל רָאנ טשינ ןוא
 קיוויל זיא ,טייצ רעטזיורּבעגפיוא רענעי ןוֿפ טייל עגנוי עשידיי ערעדנַא

 "יא ,טײקמורֿפ ןוא הרוּת ןוֿפ טלעו רעד ,טלעוו רעשידיי רעטלַא רעד ןוֿפ

 -- ,קיטנַאמָאר רעיינ ַא ןוא ןּביױלג םעיינ ַא ןוֿפ טלעוו רעד ןיא ןעגנַאגעגרעּב

 -איצולָאװער ןוֿפ קיטנַאמָאר רעד ,רוטלוק רענרעדָאמ רעד ןוֿפ ןּבױלג םעד

 .תומולח עשיטסילאיצָאס-רענ

 2 ר
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 ןוואורּפ עשירארעטיל עטשרע

 ןוֿפ ןטייק יד, עמעָאּפ עשיטַאמַארד יד -- .רעדיל עכעלטנֿפערַאֿפ טינ /

 -- .1908 -- 1907 -- "םונהיג ןוֿפ המשנ ַא. עמעָאּפ עשיריל יד ןוא "חישמ

 { .שיאערבעה ןיא עמַארד עטנַאקַאּבמוא ןַא

 .א

 טייצ ַא טריטויּבעד ןּבָאה סָאװ ,סרעּבײרש עשידיי עלַא טעמּכ יו ױזַא
 עשירַארעטיל עטשרע ענייז קיווייל ךיוא טָאה ,גירק-טלעוו ןטשרע םעד רַאֿפ

 -הוצמדרּב ַא םיוק ,1902 -- 1901 םורַא ןיוש .שיאערּבעה ןיא טכַאמעג טירט
 טעשיאערּבעה טימ טעװעקיּפעגנָא לוֿפ ןטֿפעה טימ םורַא ךיז רע טגָארט ,לרוחּכ
 רעשיאערבעה רעיינ רעד טימ טנַאקַאּב לסיּבַא ןיוש ןעוועג זיא רע .םיריש
 יד ,ןדיי ייּב רעּבירש ַא ןייז ןגעו טמולחעג ןיוש טָאה רע .רוטַארעטיל
 ןדעי ןייז רעּביא טרעטַאלֿפעג ןוא טרעטיצעג טייהרעליטש טָאה עזומ
 קידנעטש ףיוא רע טזָאלרַאֿפ -- רָאי 15 וצ -- 1903 ףוס ...ארמג טַאלּב
 ןרעטלע יד .ןעמוה ןייק -- םײהַא קירוצ טרָאֿפ ןוא קסנימ ןיא הבישי יד
 -על ַא טרעו ה"ד ,"עיצידנָאק; ַא רע טמענ ,םערָא רעייז ץלַא ךָאנ ןענייז

 ,טָאטש-סטרוּבעג ןייז ןופ טייו טשינ ,קינבושי ַא ייּב ףרָאד ַא ןיא רער
 טּביירש ןּביירש ןוא ,יירערעל ןימ-םעדי-טָא טימ ּפָא ךיז רע טיג רָאי ייווצ
 עמַארד ַא ןּבײרשוצנָא עיציּבמַא יד טציא טָאה רע .רעירֿפ יו רעמ ךָאנ רע
 ןוא -- גנַאל ,ךעלעמַאּפ יז טּביירש רע .שיאערּבעה ףיוא ץלַא ךָאנ ןוא --

 ןייז זַא ,טעזרעד רע ןעוו .סעלעטָאטסירַא ןוֿפ םיללּכ עלַא טיול טינ טייוו
 יז; ַא זיא'ס זַא ,רע טליֿפרעד ,טקַא ןטניינ םייּב ןיוש טלַאה קיטשרעטַאעט
 -:יא ךָאד זיא'ס .ףוס ןזיּב סיוא טינ עקַאט יז טגָארט רע ןוא -- ,"עלעּב
 טינ ,ןרעױדַאּב םוצ -- ,רעטשרע ןייז ןוֿפ עמעט יד זַא ,ןסיוו וצ טנַאסערעט
 .עמעט-םָארגָאּפ ַא -- ןעוועג זיא גנוֿפַאש רעשיטַאמַארד -- רעטיהעגֿפױא
 ןיא סעשילָאּבמיס סעּפע ָאד רעּבָא זיא'ס .לַאֿפוצ ַא ןעוועג רשֿפא זיא סָאד
 ַא ןעועג זיא וואורּפ רעשיטַאמַארד רעטשרע סקיווייל סָאװ ,טקַאֿפ םעד
 ,תועשר .תונּברק עשידיי עריא ןוא החיצר עכעלשטנעמ ןרעדליש וצ וואורּפ

 -עּפש םעד טינ ןעד סע זיא -- רעטייווצ רעד ןוֿפ --- םירוסי ,טייז ןייא ןוֿפ
 ,םיא ייּב ןעמונעג ךיז טָאה רע ןוא ?וויטָאמ רעשיּפיט ַא סקיווייל ןקידרעט
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 ןוֿפ יא ,קינייועניא ןוֿפ יא ,רעטכיד רעזדנוא .ייּב רעגייטש רעד זיא'ס יו

 -רעד ערעטיּב יד ןטלַאהַאּב ןגָארטעג רע טָאה ךיז ןיא קינייוװעניא .ןסיורד

 ןייז ןוֿפ טּפַאכעג טָאה רע סָאװ ,ּפעלק יד -- ,ןרָאי רעדניק ענייז ןוֿפ גנורַאֿפ

 ןוא טיונ יד ;ןסעּכ םעד ,ןהֹּכ םעד ,רעטָאֿפ ןטּבילעג-סייה ןוא ןטרעטיּברַאֿפ

 זיא סע .גָארטוצרעּביא טַאהעג טָאה עילימַאֿפ עצנאג יד סָאװ ,םירוסי יד

 יםָארגָאּפ סקיווייל ןגנוי םעד רַאֿפ רוקמ רעקידנסיורד ַא ךיוא ןעוועג רעּבָא

 ואוו ,קינבושי םעד ןוֿפ זיוה ןֿפױא םירעױוּפ ןוֿפ ןלַאֿפנָא עטפָא יד :עסעיּפ

 ןשיֿפרָאד ןיא ןדיי םייּב סּפַאנש ןֿפױק ןגעלֿפ יז .רערעל ַא ןעוועג זיא רע

 יז ןגעלֿפ ,ךיז קידנרוּכישנָא ,ךָאװטימ רָאג רעדָא קיטנוז דובּכל ןוא ,למערק

 ,רעטצנעֿפ יד ןיא רענייטש ןֿפרַאװ ,טכַאנ ןטימ ןיא ןדָאל יד ןדי םייּב ןסייר

 טכַאנ עקיליורג ןייא טינ טָאה רערעל ,רעקירָאינצנֿפוֿפ םיוק ,רעגנוי רעד ןוא

 סע יװ ,רע טָאה ליורג םעדי-טָא ,ןשינעּבעלרעּביא יד-טָא .טּבעלעגרעּביא

 ..ןריזיטַאמַארד טוװאורּפעג ,טזייוו

 טימ זיולּב טינ טנַאקַאּב רעּבָא םיא ןּבָאה ןּבעלסֿפרָאד רָאי רָאּפ יד

 זיא סָאװ ,סעּפע ךָאנ ןּבעגעג םיא ןּבָאה ייז .הנּכס ןוא קערש ןוֿפ ןליֿפעג

 רעד וצ טנענרעד םיא ןּבָאה ייז .ןעמוקעג ץונוצ קרַאטש ,טעָאּפ ַא יו ,םיא

 דלעֿפ ןוֿפ ןקורדנייא טּפַאזעגנייא ךיז ןיא ןרָאי ענעי ןיא טָאה רע .רוטַאנ

 -- ןשטנעמ ןוא תויח ,ןעלגײֿפ וצ טקוקעגוצ ךיז טָאה רע ,דלַאװ ןוא

 יד יװ ,וויטימירּפ רעקיצניװ ךס ןייק טינ ןעוועג ,בגא ,ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ

 ןשינעֿפעשַאּב-דלַאװ ןוא -דלעֿפ

 ןוא םירעױּפ עשיסורסייוו וצ ,שזַאזייּפ ןשיסורסייוו םוצ רָאנ טינ רעּבָא

 "ייורעד רעמ ,ערעדנַא ךיוא .טקוקעגוצ טוג ךיז רע טָאה סעקינבושי עשידיי

 רע ףיט יװ .ןריסערעטניא וצ ןּבױהעגנָא זייווכעלסיב םיא ןּבָאה ןכַאז ,עטרעט

 םענעגייא ןייז ןיא ,ןײלַא ךיז ןיא ןָאטעגנײרַא טלָאמעד ןיוש ןעוועג זיא

 יד ןוֿפ ךָאד רע זיא --- ,תודדוּבתה טעװַארּפעג טָאה רע טֿפָא יו ,ןּבעל-המשנ

 -עג, ליֿפוצ ,טייקירעגיינ טימ לופ-וצ ,וויטיסנעס וצ ןעוועג ןָא ןרָאי עגנוי

 "כיילג ןייז ןוא ןיילַא ךיז טימ רָאנ ןּבעל לָאז רע זַא ,"ץרַאה טימ טֿפָארטש

 -טלַאק ריא וצ ןעװעג טינ זיא רע ,ןיינ .טלעוו רעסיורג רעד וצ קיטליג

 ַא ןיא ןֿפרָאװרַאֿפ .ןעגנַאגעגנָא קרַאטש ,טרעקרַאֿפ ,םיא זיא יז ;קיטולּב

 ןעוועג רע זיא ,דנַאלסורסיײיװ ןטֿפַאלקשרַאֿפ ןוא ןעמערָא םענוֿפ לקניוו ןטייוו

 סע ."ןטייל ייּב, ךיז טוט סע סָאװ ,טסואוועג טָאה ןוא ,ןסיוװ וצ קירעגיינ

 "גקעוו ןוא עֿפרַאש ךָאד ןוא עקידלּפענ --- תועידי םיא וצ ןעגנַאגרעד ןענייז

 ,גנוגעוװַאּב רערענָאיצולָאװער רעשידרערעטנוא רעד ןוֿפ --- תועידי עקיד

 "וצסיוא ןזיװַאּב ןיוש רע טָאה 1905 ברע סָאװ ,"דנוּב, םעד ןוֿפ טּפיוהרעד

 ךעלטעטש ןוא טעטש עלַא רעּביא ןצענ עקידֿפושיּכ עמייהעג ענייז ןטײרּפש
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 ןוא -- טנגוי רעשידיי רעד ןוֿפ לייט רעקידעּבעל רעד ."םוחּת, ןשידיי ןוֿפ
 -עגֿפױא םעד ןוֿפ טּפַאכרַאֿפ טרעוו -- קיווייל רעקירָאינצֿפוֿפ רעד ךיוא
 רעטסכעה ןייז ןוא -- םָארטש ןשיטסילַאיצָאס-רענָאיצולָאװער ןטמערוטש
 זַא ןוא---"גנוגעווַאּב , רעד ןיא רעוט ַא טרעוו קיווייל ."דנוּב  םעד --- עילַאוװכ

 ,שיאערבעה ףיוא טינ רעמ ןיוש ייז רע טּבײרש ,רעדיל טציא טּביירש רע
 .שידיי ףיוא רָאנ

 -סילַאיצָאס ןוֿפ ךַארּפש-טּפיױה יד זיא רעירֿפ רָאי 30-20 ַא טימ טשרע

 .יקסוועשטניוו ,ןַאמרעּביל) שיאערּבעה ןעוועג ןדיי ייּב עדנַאגָאּפָארּפ רעשיט

 -נָא ןוא ןט-19 ףוס ;(ערעדנַא ןוא רענימַאק ר"ד ,םולּבנעליל .ל .מ ,לל"הי
 ןרירוקנָאק וצ קרַאטש ןָא ךַארּפש-סקלָאפ יד טּבייה טרעדנוהרָאי ןט-20 ּבייה
 ןוֿפ ךעלזיירק ןוא ןזיירק יד ןיא ןוא ,םיאיבנ יד ןוֿפ ךַארּפש רעד טימ
 ,ןטסילַאיצָאס-ןטסינויצ רעדָא ןטסידנוּב ,רעטעּברַא עשידיי ?עקיניזטסואווַאּב;
 רעגנוי רעד זַא ,ױזַא .ןָאנּבױא טרָא ןַא ןעמענרַאֿפ וצ ןיוש ןָא שידיי טּביײה
 טנעמורטסניא םעד טֿפיײלש ןוא טצינ ,ןַאד ךיז טזייוו סָאװ ,סרעּביירש רוד
 -ידַאר; זיא רע רָאנ ּביוא --- ,םוידעמ:רוטַארעטיל ןייז יו ,ןושל-עמַאמ ןוֿפ

 .שידיי טימ שיאערּבעה טיײּברַאֿפ קיווייל ךיוא ."טמיטשעג-לַאק
 ךרד םעיינ ןצנַאג ןייז ןוא ןּבײרש שידיי ןייז ןוֿפ טָאה רעטָאֿפ ןייז

 טלייצרעד לָאמַא טָאה ןיילַא קיווייל יו ,*שטָאכ ןוא; .ןּבילקעג טינ תחנ ןייק

 ַא ןעוועג ןײילַא זיא עטַאט ןיימ שטָאכ ןוא , -- ,עדער:יײליּבוי ַא רענייז ןיא
 טַאהעג ,טלָאמעד עלַא יו ,שידיי וצ רע טָאה ,לטעטש ןיא שידיי ןוֿפ רערעל

 ,טנעמָאמ ַא ןעמוקעגנָא זיא טָא ןוא .ןָאגרַאשז וצ יו רעמ טינ גנואיצַאּב ַא
 רעמ ךיא רָאט ןעגנוגייצרעּביא עיינ עניימ טיול זַא ,טליֿפרעד ּבָאה ךיא ןעוו
 לוש ןיא ןטערטֿפױא רעמ טינ ךיא רָאט ,ןּבעל קידנעייווצ ןייק ןריֿפ טינ
 ועמוקעג זיא סע .םענייק טינ ןוא ךיז טינ ןרַאנ טינ רָאט ךיא לייוו ,ןענכוד
 .רעמ ןעמוקעג טינ לוש ןיא ןיּב ךיא ןוא -- ןענכוד םינהּכ ןעוו ,בוט-םוי
 ןעמ .ןלייצרעד טינ ךיא ףרַאד ,םעדכָאנ ןָאטעגּפָא ךיז טָאה ּבוטש ןיא סָאװ

 ןײרַא טלַאֿפ םורַא געט עכעלטע ןיא טָא ןוא .ןלעטשרָאֿפ ןיילַא סע ךיז ןָאק
 ןטלַאהעג סע ּבָאה ךיא סָאװ ,רעדיל טימ טֿפעה ןיימ טנַאה ןיא ןטַאט םוצ
 געט ערעווש ךָאנ ,רימ וצ וצ טייג עטַאט רעד .םיא ןוֿפ ןגרָאּברַאֿפ קרַאטש
 -נעלסיירט ,ןייצ יד ךרוד ןוא טלַאק גָאז ַא טיג ןוא ,רימ טימ ןדייר טינ ןוֿפ
 :רעדיל יד טימ טֿפעה סָאד רימ םינּפ ןיא קיד

 םעד ,ןענכוד סָאד ןטיּבעגסיוא וטסָאה ,סע טסייה ,םעד ףיוא טָאג ---

 (= "!ךכרבי

 1939 ,יַאמ ןטס-21 ,"גָאט "ךיז ןרירדוצ ַא יו רעמ טינ (י
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 םעיינ םייּב ןּבילּבעג רע זיא ךָאד ;טלמוטעצ קרַאטש םיא טָאה סָאד
 ךיז טָאה רע יװ ,ןשטנעּב בוט-םוי ַא ןיא רָאנ לָאמנייא טינ, -- "ךכרבי;
 -עג ןרעוו לָאז גָאט ןדעי ןוֿפ ןבעל סָאד רָאנ ,טקירדעגסיוא רעטעּפש
 -עג טלָאמעד סערעטניא-טּפיוה ןייז זיא רַאֿפרעד עקַאט רעּבָא .,."טשטנעּב
 ,ףמַאק ןרענָאיצולָאװער ןוֿפ --- טַאט ןוֿפ רָאנ ,טרָאװ ןוֿפ טינ טסנוק יד ןעוו

 -יל עשידיי רעדָא עשיאערּבעה יד ןיא טלגיּפשעגּפָא סָאד ךיז טָאה יו
 טָאה רע סָאװ ,"עמַארד רעקיטקַא-:טכַא רעטקידנערַאֿפ-טינ רעד ןוא רעד
 -טנע ןייק ָאטינ זיא עגַארֿפ רעד ףיוא ?ןּבירשעגנָא טַאהעג ויוש טלָאמעד
 טנעה יד ןיא ןלַאֿפעגניײרַא עלַא ןענעז טייצ רענעי ןוֿפ ןטּפירקסונַאמ יד .רעֿפ
 -- לָאמ ןטשרע םוצ -- ןקיווייל טָאה יז ןעוו ,ײצילָאּפ רעשירַאצ רעד ןוֿפ
 ,טריטסערַא

 ןופ ןשינעעשעג יד ךָאנ םורַא רָאי ַא ןיא ,1906 ּבייהנָא ןעוועג זיא סָאד

 -עּברַא רעגרוּברעטעּפ ףיוא ןסיש ןסייהעג טָאה רַאצ רעד ןעוו ,רַאונַאי ןט"פ

 -ַאג חלג םעד טימ ץַאלַאּפ-רעטניוו ןייז רַאֿפ טלמַאזרַאֿפ ךיז ןּבָאה סָאװ ,רעט
 ןט-9 ןוֿפ גָאט-רָאי םעד טרעיײֿפעג ןּבָאה ןטסידנוּב רענעמוה .שארב ןָאּפ
 ,לייטנייא ןוויטקַא ןַא ןעמונעג עיצַארטסנָאמעד רעד ןיא טָאה קיווייל .רַאונַאי
 ענייז ןוֿפ לייט ַא טימ םענייאניא ,םיא טכַאנייּב "סעקינשזַארטס, יד ןּבָאה
 ייז סָאװ ,ןטּפירקסונַאמ יד ןעמונעגוצ ןוא חצר-תוּכמ ןגָאלשעג ,טּפַאכעג ,םירבח
 .ןענוֿפעג םיא ייּב ןּבָאה

 רעשירַאצ רעד טימ "סיױטשנעמַאזצ, רעטשרע ןייז ןעוועג זיא סָאד
 ןיא םיא ןטלַאה ךָאװ ַא ךָאנ .טרעיודעג טשינ גנַאל רע טָאה קילג םוצ .טכַאמ
 רעדיוו טרָאֿפ רע .טײרֿפַאּב ,ןקירעירעדנימ ַא יו ,םיא ןעמ טָאה ,זיוה-טסערַא
 ַא ,טסידנוּב ַא יו רָאנ ,רוחּב-הבישי ַא יװ טשינ ןיוש רעּבָא ,קסנימ ןייק
 .רענָאיצולָאװער

 ןוֿפ קיירטש ַא קסנימ ןיא ןריזינַאגרָא רע טֿפלעה ןכַאז ערעדנַא ןשיווצ
 .רעטנוא רע טרעגנוה ,טשינ רע טָאה ןּבעל וצ ןענַאװ ןוֿפ .ךעלדיימטסניד
 סָאװ ,ץלָאטש ךיז טליֿפ רע ,טרעקרַאֿפ .ּפָארַא טשינ ךיז ייּב טלַאֿפ רע רעּבָא
 ןענעייל וצ טייצ רע טָאה ךָאנ וצרעד .טעּברַא ערענָאיצולָאװער טוט רע

 1906 ףוס .(ןלַאנרושז ןוא רעכיּב עשיסור טּפיוהרעד טלָאמעד טנעייל רע)
 רע שטָאכ ,םײהַא םוא קירוצ ךיז טרעק רע :טירש ןשלַאֿפ ַא רע טכַאמ
 -סערַא יז ןוא --- גנַאל טינ טרעיוד סע .םיא ןעק ײצילַאּפ רענעמוה זַא ,טסייוו

 םּתס ןוא עשיטסידנוּב םיא ייּב טניֿפעג ןעמ .לָאמ ןטייווצ םוצ -- םיא טריט

 רענעמוה ןיא םיא ןעמ טלַאה םישדח יירד .רוטַארעטיל עלַאגעלמוא ױזַא

 "סנימ ןיא רעּביא םיא ןעמ טריֿפ ךָאנרעד .רעמַאק ַא ןיא ןײלַא םענייא ,הסיֿפּת

 ערעװש ןוא עגנַאל ,רָאי ייוצ וצ בורק טרַאװ רע ואוו ,שינעגנעֿפעג רעק
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 רּבחמ רעד ךיוא זיא טייצ רענעי םורַא .סעצָארּפ ןייז ףיוא -- רָאי ייווצ
 טריטסערַא ,ענליוו ןוא עגיר ןשיווצ געוװ ןֿפױא .,ןַאּב ןיא ,ךוּב םעד ןוֿפ
 טעוועשוּבעג טָאה סָאװ ,"עיצידעּפסקע-ףָארטשג רעשירַאצ ַא ןוֿפ ןרָאװעג
 ררוד "ּפַאטע ןטימ; לסיּבַא רעטעּפש םיא טריֿפ ןעמ ןעוו ןוא ,דנַאלטעל ןיא
 רעקסנימ רעקיּבלעז רעד ןיא טכענ ייווצ רעדָא טכַאנ ַא רע טציז ,קסנימ

 רעזדנוא ןעוועג זיא סָאד ןוא ,טרַאּפשרַאֿפ ןעוועג זיא קיווייל ואוו ,הסיֿפּת
 ןעמָאנ ןיימ זיא -- ,טקורדעג ןיוש טלָאמעד ךיז ּבָאה ךיא .שינעגעגַאּב עטשרע
 טשרע ּבָאה'כ) טסואוועג טינ ּבָאה ךיא .עסערּפ רעד ןוֿפ ןעוועג טסואווַאּב םיא
 טנגעגַאּב עמרוט רעקסנימ רעד ןיא ּבָאה ךיא זַא ,(טסואוורעד ךיז רעטעּפש

 ,קיווייל .ה רעקיטַאמַארד ןוא טעָאּפ םענערָאװעג טמירַאּב ױזַא רעטעּפש םעד

 -סנימ ןיא ןרעטַאמוצּפָא ךיז ןעוועג טרעשַאּב ,טגָאזעג יו ,זיא םיא
 ךָאנ זיא "עשיטילָאּפ, רַאֿפ םישזער רעד .רָאי ייווצ וצ בורק הסיֿפּת רעק
 :רעגנערטש ַא רעייז ןרָאװעג עיצולָאװער רעשיסור רעד ןוֿפ לַאֿפכרוד םעד
 ,טּפשמ ןייז ףיוא טרַאװעג טָאה סָאװ ,לגניי ןקירָאיי18 םעד טָאה םעד ץוח ַא
 .ריּביס -- ךָאנרעד ןוא עגרָאטַאק רָאי עכעלטע :ףָארטש ערעווש ַא טָארדעג
 -עג, טייז ןייא ןוֿפ ,ןּבירשעג רעטעּפש טָאה ןיילַא רע יו ,םיא טָאה סָאד
 -סערַא ,ןטייק ,טעּברַא ערעווש :טניימ עגרָאטַאק ...שינעקערש ַא טימ ןקָארש
 :ךָאנרעד ןוא ,טייהקנַארק ןוא רעגנוה ,סרעצרַאק ןוא ץימש ,רעדיײלק-ןטנַאט
 סָאד טָאה ,רעּבָא טייצ רעּבלעז רעד ןיא .תולג רעקיּביײא ,ןעיינש רעריּביס

 רעטנזיוט ליֿפ ױזַא -- :ןֿפורעג ןוא ןגיוצעג ריּביס ןוא עגרָאטַאק טרָאװ
 ןייג ךיוא רימָאל --- טרָאד טקינײּפעג ןרעוו ןוא ןדייל ,"טרָאד ןיוש ןענייז

 "ניא תמא ןַא ףיוא ייז טימ ןייז ריִמָאל .ןכוזרַאֿפ ךיוא סע רימָאל ,ןיהַא

 ,ןטייק יד רַאֿפ קערש ןופ ליֿפעג םעד ,ןליֿפעג ייווצ יד-טָא ןשיווצ (* ."ןצנַאג

 ןכוזרַאֿפ טעװ רע סָאװ ,ץלָאטש ןוֿפ ליֿפעג םעד ןוא ,םיא ףיוא ןטרַאװ סָאװ

 יד ןסיירעצ, טֿפלעה סָאװ ,ַאזַא ןוֿפ ,רענָאיצולָאװער ןתמא ןַא ןוֿפ םעט םעד

 -- תולג ןשירַאצ ןוֿפ טלעװ יד ןזיילסיוא ןוא ײרעֿפַאלקש ןוֿפ "ןטייק

 .עמרוט רעקסנימ ןיא םישדח עכעלדנעמוא יד טכַארּברַאֿפ רע טָאה

 ,םיא ןיא טלגנַארעג ךיז ןיוש טלָאמעד ןּבָאה סָאװ ,"ןלעז ייווצ, יד ןוֿפ

 .1907 םויַא טָאה רע סָאװ .סעמעָאּפ ערעגנעל ייווצ יד ןעמַאטש

 .1939 ,רַאונַאי ,קרָאי-רינ ,"גנוטייצ רעדניק, (י
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 ַא6 רעדָא ,"רעטייוצ רעד בויא, (* :הסיֿפּת רעקסנימ ןיא ןֿפַאשעג 8

 -הסיֿפּת ענייז ןשיווצ ןעוועג רעלוּפָאּפ רעייז זיא סָאװ ,"םונהיג ןוֿפ המשנ
 זיא סָאד ,"חישמ ןוֿפ ןטייק יד, (ב ןוא ןטנַאטסערַא "עשיטילָאּפ , יד ,םירבח

 ןוֿפ ייווצ זיולּב .ןכַאז ערעסערג ןּביירש וצ וואורּפ רעטירד ןייז ןיוש ןעוועג
 םצע יד ןיוש רעּבָא .טנַאקַאּב זדנוא ןענייז קרעוו-טנגוי ערעסערג יירד יד-טָא
 -ערּבעה רעד ןיא) עמעט-םָארגָאּפ ַא :שיטסירעטקַארַאכ טסכעה ןענייז סעמעט
 !"חישמ ןוֿפ ןטייק יד, --- ןוא עמעט-םונהיג ַא רעדָא בויא ןַא ,(עמַארד רעשיא

 -עג יי טָאה רע .רעדיל ערעצריק ךיױא ןּבירשעג טרָאד טָאה רע (*

 -רַאֿפ יז ןוֿפ סנייא טָאה רענעי ןוא ,עקירעמַא ןיא טניײרֿפ ַא םענייז וצ טקיש

 ןט-10 ןוֿפ רעמונ ,"סטרעוורָאֿפ, ןוֿפ טַאלּבנכָאו ,"טסייגטייצ  ןיא טכעלטנֿפע

 -עגרעּביא טשינ לָאמניײיק ןטֿפירש ענייז ןיא סע טָאה קיױוייל .1907 ,יַאמ

 עטשרע יד ןוא ,ואורפ רעשיטעָאּפ רעוויאַאנ ַא רעייז תמאּב זיא סע .טקורד

 ,טעילוה; סנעזייר םהרבא ןוֿפ ןעוועג טייוועגנָא ,טזיױו סע יװ ,ןענייז תורוש

 יד ןיא טעָאּפ רעגנוי רעד טָאה רעּבָא ךות ןיא ."ןטניו עזייב ,טעילוה

 -עג ,"ןוויטָאמ-עמרוט}, ןעמָאנ ןרעטנוא ןרָאוװעג טקורדעג ןענייז סָאוו ,ןזרעֿפ

 "יא ערענָאיצולָאװער-שיטנַאטסערַא ענעגייא ענייז רַאֿפ קורדסיוא ןַא טכז

 ,טויּבעד ןייז ןעוועג שיטקַאֿפ זיא סָאד יוװױזַא ןוא ,הסיֿפת ןיא ןשינעּבעלרעּב

 זיא -- טכעלטנֿפערַאֿפ טשינרָאג רע טָאה ךָאנרעד רָאי ןּביז עצנַאג שטָאכ

 | ןקורדוצרעּביא ַאד סע יאדּכ

 "ןוויטַאמ-עמרוט,

 ,ןלַאש ןענייו ,ןטניוו ןעילוה סע

 .טואוועג סיורג טימ זייּב ןֿפייֿפ

 ןצרַאה ןיא טכירק רע -- קערש רעד ןוא

 .טולּב ןיימ טגיוז ןוא רימ ןיא ףיט

 ,רעמייּב ,ןגיױוצ רע טכערּב ןטרָאד

 ;ךַאד םעד ןוֿפ רעטערּב םוא טפרַאווװ

 ,ןצנַאגניא טייטש עמרוט ןיימ רָאנ

 .ךַאוװע רע זיא ןכערּב וצ ריא

 ,רעמַאק ןיא רימ וצ ןיירַא טילֿפ רע
 -- ײרֿפ רעד ךָאנ ךיילג טקנעּב רע רָאנ
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 יב

 "חישמ ןוֿפ ןטייק יד,

/ 1907 -- 1908 / 

 -קַאדער ַא לסיּבַא ןיא ,רעטעּפש טעָאּפ רעד טָאה "חישמ ןוֿפ ןטייק יד;
 "טֿפנוקוצ יד, לַאנרושז רעקרָאי-ינ םעד ןיא טכעלטנֿפערַאֿפ ,חסונ ןטריט
 ןעוועג ןענייז טּפירקסונַאמ םענוֿפ ליטס רעד ןוא ךַארּפש יד, ,(1929 ,ץרעמ)
 יד ךיא ּבָאה ,(גנוקרעמַאּברָאֿפ סטעָאּפ םעד ןיא רימ ןענעייל) יור רעייז
 יד .טרעסעּבעגסיוא ,טזָאלעג ךיז טָאה סע ליֿפױװ ,ליטס םעד ןוא ךַארּפש

 יװ ןּבילּבעג ןענייז עמעָאּפ רעד ןוֿפ ןַאלּפ (רעד) ןוא עיידיא יד ,רעּבָא עמעט
 יד ןוא עיידיא יד .ךיז ןסיוורעד וצ קיטכיוו רעייז זיא סָאד ןוא ."רעירפ
 ןלעװ רימ יוו ,זיא עמעָאּפ רעשיטַאמַארד רעטשרע סקיווייל .ה ןוֿפ םעלּבָארּפ

 קרעוו עקידרעטעּפש ךס ַא ןוֿפ םעלּבָארּפ יד ןוא עיידיא יד ,ןעעז דלַאּב
 סָאד ןעוועג טײזרַאֿפ ןקיווייל ןיא ,סע טסייה ,1908 ןיא ןיוש זיא סע .ענייז

 .תוריּפ עֿפײר ענױזַא ןבעגעג רעטעּפש טָאה סָאװ ,לדנרעק

 ,רעטייוו ּפָא טֿפױל ןוא סיוא ךיז טנייו

 .יינ סָאד ןוֿפ רעטייו ןעילוה

 ,עײרֿפ ןטניו ,עקרַאטש ןטניװ

 -- ךייא טימ ךימ ךיוא ,ךיא ךימ טמענ

 ,ןכערּב ןענָאק ײרֿפ ךיוא ךיא לָאז

 .ךיילג ןייז ךייא טימ ךיא לָאז ײרֿפ
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 ,גנורעטש ןָא ,ײרֿפ טניו רעד טליּפש סע

 -- טכַאמ עקרַאטש ןייז טזייוו ןוא טליּפש

 ץנַאג ךָאנ טייטש עמרוט ןיימ ןוא

 .טכַאמשרַאֿפ ריא ןיא טסעֿפ ךימ טלַאה

 ("ןירעּפלעג קיווייל, :טֿפירשרעטנוא יד ,גיילסיוא רעזדנוא)
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 ייווצ ןיא ,סנטסקיצניוו ,ןוא רעדיל עקידרעטעּפש ענייז ןוֿפ ךס ַא ןיא
 -- ?עידעמָאק -הלואג, ןוא "םלוג- ןיא ,סעמעָאּפ עשיטַאמַארד ענייז ןוֿפ

 ,הישמ ןוֿפ ןטייק עקיּבלעז יד-טָא -- ןטייק סחישמ ּפָא ןעגנילק ןוא ןעגנילק

 ןֿפױא וואורּפ ןטסנרע ןטשרע ןייז ןוֿפ וויטָאמ רעד ןוא עמעט יד ןענייז סָאװ
 זַא ,עדנעגעל יד טריריּפסניא םיא טָאה טלָאמעד ןיוש .עמַארד ןוֿפ טיּבעג

 ןּברוח סמילשורי ןוֿפ גָאטיױו ןיא

 ,ךיור ןוא רעײֿפ ןיא

 רע זיא ןרָאװעג ןריובעג

 לארשי רַאֿפ ןייז וצ

 םולח רעקיּבייא ןַא

 טלעוו רעד רַאֿפ ןוא

 (* .םולש ןוֿפ האובנ ַא

 ,קירעּבַאלש ,ךַאװש ןעוועג ךָאנ לייט ןטסערג םוצ ןענייז ןזרעֿפ יד
 טָאה קיווייל סָאװ ,זיא קיטכיו רעּבָא ,טינ ןזרעֿפ ןייק רָאג ךָאנ טעמּכ
 םעד וצ ,הלואג ןוא ןּברוח ןוֿפ שינעטער רעד וצ לסילש ַא ןיוש טכוזעג
 ןטסַארטנָאק ייווצ יד ןשיווצ ָאד זיא סָאװ ,תוכייש רעמייהעג רעד ןופ דוס

 -- ,ןרָאװעג טנָאמרעד רעירֿפ ןענייז סָאװ ,ןליֿפעג ייווצ יד ,"ןלעז ייווצ , יד
 ,ןײלַא םיא ףיוא טרַאוװעג ןּבָאה סָאװ ,ןטייק יד רַאֿפ קערש ןוֿפ ליֿפעג םעד

 -ָאװער עתמא יד ןשיווצ ןייז טעו רע סָאװ ,ץלָאטש ןוֿפ ליֿפעג םעד ןוא
 ןּבָאה סָאװ ,ןליֿפעג ייוצ יד --- ,סרעסיירעצ-ןטייק יד ןשיווצ ,ןרענָאיצול

 ,המשנ רעגנוי ןייז ןיא טמערוטשעג
 זיא סָאװ ,טלַאטשעג ַא טמולחעג ןיוש טלָאמעד ךיז טָאה טעָאּפ םעד

 ןקידנרילעּבער ןוא ןקיאורמוא םעד ןוֿפ טלַאטשעג יד --- ,םיא וצ ךעלנע רעייז

 ַא זיא לאירזע ."חישמ ןוֿפ ןטייק יד; ןיא רוגיֿפ-טּפוה רעד ,לאירזע ךאלמ
 .דרע רעד ןוֿפ ןעמיטש יד וצ וצ טוג ךיז טרעה סָאװ ,שינעֿפעשַאּב עשילמיה
 לאירזע .ךאלמ ַא יו ,קידלושמוא ױזַא טינ זיא סָאװ ,ךאלמ ַא זיא לאירזע

 ןייז .רעּברַאה ץלַא ,רעטייוו סָאװ ,ןרעוו תוישק יד ןוא -- ,תוישק טגערֿפ
 ,ןדימש; ייז סָאװ ,ןדירֿפוצ ױזַא םיכאלמ יד ןענייז סָאװ :זיא הישק עטשרע
 :ןעגניז ייז ...?"חישמ רַאֿפ ןטייק ןדימש

 .2 '1 ,1940 ,קרָאירינ ,"קרעוו עלַאג טל טריטיצ (*
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 .וצ ןרעמַאה רימ

 .ןעגניר ןזדימש רימ

 ןעגניז ןוא ןרימש רימ

 .אוה ךורּב טָאג ןוֿפ גנַאזעגיס

 סָאװ ,ייז ףיוא החמש יד זיא סָאװ ?ןעגנוזעצ ױזַא ךיז ייז ןּבָאה סָאװ

 ?רעזיילסיוא ןרַאֿפ ןטייק ןדימש ייז

 -- ,ךיז טיירפ רשֿפא רּבדמ רעד

 ךיז טײגרַאֿפ רעּבָא ץרַאה רעזדנוא

 ,סָארדרַאֿפ ןיא ,רעמַאיעג ןיא

 ,ןסייו עלַא רימ שטָאכ

 -- ,ןסייהעג ױזַא טָאה טָאג זַא

 :לדמעז סעדעיַא טיירש

 ?סָאװרַאֿפ ?סָאװרַאֿפ

 ,טיירש לדמעז ַא זַא ןוא

 ןעמענרַאֿפ יירשעגיס רימ ןֿפרָאד

 .ןעמעשרַאֿפ טינ ןוא ץרַאה רעזדנוא ןיא

 ױזַא ךיז ןשטילג סָאװ ,ןזרעֿפ יד ןוֿפ טייקזיול יד ןוא טייקטכייל יד

 :י תורוש עכלעזַא ןוֿפ טײקוויטימירּפ יד ןוא תומימּת יד ,ּפָארַא טַאלג

 ןָא רעמ ןענָאמרעד -- ,"ןסייהעג ױזַא טָאה טָאג זַא ,ןסייוו עלַא רימ שטָאכ.

 טסנוקנזרעֿפ רעד ןָא יו ,טרעדנוהרָאי ןט-19 ןוֿפ עיזעָאּפ רעשידיי רעיור רעד

 ןזייוו ןּבױהעגנָא ןיוש טלָאמעד ךיז ןּבָאה עכלעוו ,"עגנויא עטריניֿפַאר יד ןוֿפ

 יטנעצ יד ,לאירזע ךאלמ זיא ךָאד .םי טייז רענעי ףיוא ייס ,רעד ףיוא ייס

 -ערעטניא רעייז שיֿפַארגָאיּב-שירַארעטיל ,עמעָאּפ רעד ןוֿפ טלַאטשעג עלַאר

 -רעטעּפש םעד ןוֿפ לצרָאװ רעד ,ּבײהנָא רעד ןיוש ןַארַאֿפ זיא ריא ןיא .טנַאס

 טימ ןדָאלעגנָא זרעֿפ ןטכייל ןייז טָאה סָאװ ,קיווייל םעד ןוֿפ ,ןקיווייל ןקיד

 ַא לאירזע זיא טײקטמיטשַאּבמוא רעצנַאג ןייז ייּב ...טימעג ןרעווש ַאזַא

 .טלַאטשעג עשקיווייל-שיּפיט

 "עג זיא סע) ןענָארייּב טימ טנַאקַאּב ןייז טֿפרַאדעג טשינ טָאה קיווייל

 "עד. סװָאטנָאמרעל ןקידנריזינָארייּב םעד טימ טֿפַאשטנַאקַאּב ןייז ןעוועג גונ

 טָאה קיווייל .זיא לאירזע יװ ךאלמ ןשינָאמעד-ּבלַאה ַאזַא ןוֿפ ןסיוו וצ ("ןָאמ

 "ייש עסיורג ַא טָאה לאירזע ,ןיײלַא ךיז ןיא ןריּפשרעד טנָאקעג ,בגא ,םיא

 ןּבעװש םענעגייא ןייז וצ ,"טײקיטלַאטשעג-ייווצ, רענעגייא סקיווייל וצ תוכ
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 ןוא ןּביולג ןשיוצ ךיז ןעלקַאװ םענעגייא ןייז וצ ,דרע ןוא למיה ןשיווצ
 ,ורמוא סקיווייל ןוֿפ ורמוא זיא לאירזע .שינרעטצניֿפ ןוא טכיל ,לֿפײװצ

 עסיז-טינ סכאלמ םעד ןרעה רימ ןעוו ןוא ,טייקרעטיּב ןייז ןופ טייקרעטיּב

 .ןעגנַאזעג סקיווייל ןרעה רימ זַא ,זדנוא ךיז טכוד ,ןעגנַאזעג
 טָאה עמעָאּפ טנגוי ןייז ןוֿפ ליטס םעד ןוא ךַארּפש יד קידנרסעּבסיױא

 ,זקירדסיוא ןוא רעטרעוװ ןלאירזע ליומ ןיא טגיײלעגניײרַא רשֿפא רעטכיד רעד
 טינ רעּבָא ,עמעָאּפ רעד ןוֿפ חסונ ןטשרע םעד ןיא ןעוועג טינ ןענייז סָאװ
 םעד ןגעוו רָאנ ,ךיז טדער ןקירדסיוא ןוא רעטרעװו ענעי רעדָא יד ןגעוו

 ןיא ןיוש ןעוועג זיא ןָאט-טנורג ריא .טלַאטשעג-לאירזע רעד ןוֿפ ןָאט-טנורג
 .ןָאט רעשקיווייל-שיּפיט ַא זיא סָאד ןוא -- טנַאירַאװ ןטשרע םעד

 ןוֿפ טימעג ןקירעיורט-ןײמעגלַא םעד רָאנ טינ ,טימעג םענעגייא ןייז
 -יא-סגנואיירֿפַאּב רעשיסור רעד ןוֿפ ןּברוח םעד ךָאנ ןרענָאיצולָאװער עשידיי
 םעד טָאה רע ןעוו ,קורדסיוא ןּבעגעג קיווייל טָאה ,1906 -- 1905 ןיא עייד

 :ןגָאז טזָאלעג לאירזע ךאלמ

 קעווַא םוהת ןיא ןױש ןענייז טכענ ליֿפיװ

 געוו ןקיטולּב ןֿפױא ץלַא ךָאנ זיא דרע יד ןוא

 .ןּברוח ןוֿפ זוללי טימ לוֿפ ןוא

 ,טנַאו רעטצעל רעד ןוֿפ רעײֿפ עלעה סָאד

 ,עדקמה תיב ןוֿפ טנַאװ רעטנלע רעד ןֿפ

 ןעגנוצ ענייז טֿפרַאװ ןעלמיה עלַא וצ

 ךייר סאיבנ סעד ךיז ןגָארט ןעמַאלֿפ ןיא

 ןעגנולשרַאֿפ דעו םלועל ןרעוו ןוא

 -- ,ךרעטרעוו עקילייה רַאֿפ העושי ןייק ַאטינ

 טָאג ןרָאצ טימ ךיז ןופ יײז טּביײירט סע

 .רעטרע ענעטלָאשרַאפ עלַא רעּביא

 ןגָארט ןטניוו יד ,רעדירּב ,רעדירּב א

 .ןּברוח ןוֿפ חיר םעד רעהַא ןעגנערּב ןוא

 ןגָאלק לָאמַאכָאנ רימָאל רעדירּב ,רעדירּב ,ָא

 .םילשורי ןוֿפ ךָארּב ןסיורג ןֿפױא

 יד רשֿפא ןעוועג 1908 ןיא זיא "םילשורי ןוֿפ ךָארּב רעסיורג רעד,

 רעשיסור רעד ןוֿפ ךָארּב םעד ןוֿפ גנוצעזרעּביא עשידיי עקיניזטסואווַאּבמוא

 ןוֿפ ּביױהנָא רעד ןעוועג רעכיז סע זיא טייצ רעכיילג וצ רעּבָא ,עיצולָאװער

 -- יד ןיא ןוא ךיא ןייז ןוֿפ תוריּתס יד ןיא ךיז ןעלּבירג םענעגייא סקיווייל
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 -עג:טלעוו רעד ןוא רעשידיי רעד ןוֿפ ןכורּפשרעדיװ -- ערעשיגַארט ךָאנ
 ןעמַאלֿפ ןיא ואוו ,טגערֿפעג רע טָאה ,טלעוו ַא רַאֿפ סע זיא סָאװ .עטכיש
 עקיליײה ןרָאצ טימ ךיז ןוֿפ טּביײירט טָאג ואוו ,דייר סאיבנ סםעד ךיז ןגָארט

 ,דנַאל סטָאג בורח טכַאמ סָאװ ,טָאג ַא רַאֿפ סע זיא סָאװ ?רעטרעוװ
 ליוו ,ןקיאורַאּב טינ ךיז ןָאק ,ןײלַא קיווייל יוו יױזַא ,לאירזע ךאלמ רעד

 טלַאפ םיכאלמ ןוֿפ רָאכ םעד ױזַא יו ןײטשרַאֿפ טינ ןָאק רע .ןטסיירט טינ ךיז
 ,"גונעג טינ ,ןיינ; ."ךָארּב ןגעוו גונעג ,ןברוח ןגעוו גונעג; :ןעגניז וצ ןייא
 ןרעֿפטנע וצ טװאורּפעג ןּבָאה לָאז רע יװ ױזַא ,לאירזע ךאלמ טרעֿפטנע
 -עג ןוא ןילַא ןקיווייל וצ טהנעטעג רעטעּפש ןּבָאה עכלעוו ענעי סנטיײצַאּב
 :"םוקמוא ןגעוו גונעג ,ןדייל ןגעוו גונעג , :טגָאז

 .ךָאנ ןדער לע ךיא .גונעג טינ ,ןיינ --

 טנַאװ עטנלע יד רימ וצ טרעמָאי סע

 -- דנַאש ןוא טָאּפש ןוֿפ ןכייצ ַא יװ

 ?דנַאל ןקיליײה ַא ןוֿפ ףוס רעד זיא סָאז יצ

 ןגָאז ייז ןוא --- ןטסיירט ןלאירזע ןליוו םירבח עשילמיה יד ןעוו ןוא
 יד ךָאנ זיא רעסערג רעּבָא ,סיורג זיא ןּברוח ןוֿפ קיטייו רעד, זַא ,םיא
 ןייז טזומעג ןקילֿפעצ -- ?סייוו רעוו -- לארשי רשֿפא טָאה'ס, זַא ,"המחנ
 ,דנַאל עקילייה'ס ןייז בירקמ ןוא ,דנַאש ןוֿפ ןוא ןייּפ ןוֿפ לגענ ןיא המשנ

 ןקימַאלֿפ ,, ןֿפױא ןָא םיא ןזייוו ייז ןעוו ;"ןרעװ לָאז ןריוּבעג חישמ רָאנ יּבַא
 טזָאל ,"ּפעק ערעזדנוא רעּביא ףיוא טייג סָאװ ,ןרעטש םעד ,הלואג ןוֿפ ןרעטש
 זיא הלואג ןוֿפ ןרעטש רעד זַא ,טסיױו רע .ןליטשנייא טשינ לאירזע ךיז
 -עג זיא דרע יד, זַא ,ךיז טכוד םיא ןוא ,"ףָארטש ןוֿפ ןרעטש רעטלַא רעד,

 :"טֿפָארטשעג ןיוש גונ

 ןּבָאה טינ סנכייצ ןייק ףרַאד דרע יד

 ןּבָארגַאּב טינ ךיז ןרעגלַאוװ ךָאנ םיגורה עריא

 גונעג זיא דניק ַא ןוֿפ טױט ןייא

 קערש ןיא ןטלעוװ עלַא ןטלַאה וצ

 גורק-ןרערט סעד ןליֿפנָא וצ

 קעלֿפ ןייא .ןגערּב יד רעּביא זיּב

 ןכייצ ַא יו רעמ זיא טולּב ןופ

 ,ןרעטש ,ןטלָאשרַאֿפ ייז ,דניוושרַאפ

 .ןרערט ןוֿפ ןוא ףָארטש ןוֿפ רענָאמרעד

 .ןןכיירגרעד ןיײילַא ךיד טיט לָאז

 { עָנ



 זַא ,קנַאדעג סיקסווװעיָאטסָאד ןקירדוצסיוא טימרעד טניימעג רע טָאה יצ

 ןוֿפ עלערערט ןייא טרעוו טינ זיא טֿפנוקוצ רעד ןוֿפ עינָאמרַאה עצנַאג יד;

 רע טניימ יצ ;ןרעװ טֿפױקעגסיױא טינ הלואג טימ ןָאק ןּברוח זַא ,"דניק ַא

 ךרוד טמוק סָאװ ,הלואג םצע רעד ןוֿפ עידעמָאק רעד ףיוא ןעקניװנָא טימרעד

 "דרע רעד ןוֿפ לוק רעד, סָאװ ,לאוג םענוֿפ עידעגַארט רעד ףיוא ,ןּברוח

 :םיא ןגעוו טגָאז

 ךיא יו ןגיל טעוו לאוג ןיימ

 ,ןדנובעג ,טקידנואוועג

 ןעלקיוועצ ןעלקיוו ןוא

 ..ןדנואוו ענעגייא ענייז

 -ָארּפ ןייז טימ ןעוועג ןסיוא ןּבָאה טינ לָאז לאירזע סָאװ ,סנייא ץלַא
 טינ זדנוא רַאֿפ זיא דרע יד, סָאװ ,םעד ןגעק טסעטָארּפ ַא סע זיא ,טסעט
 --- סָאװ ,םעד ןגעק טלָאװער ַא ,"ךעלדנעטשרַאֿפ

 ןרערט ןוֿפ רעלמַאז רָאנ ןענייז רימ

 .סוּכ ןכעלטעג םעד ןץקיֿפנָא וצ

 לוֿפ טינ ךָאנ טנייה זיּב זיא סוּכ רעד

 .סָאוורַאֿפ טינ טײטשרַאֿפ זדנוא ןוֿפ רענייק ןוא

 ,ךוּת רעד ןליוהרַאפ קיּביײא זדנוא רַאֿפ טּביילּב סע

 -- .רערט ַא ןוֿפ דוס רעתמא רעד

 .רעמ טינ ,םיכאלמ ,םיחולש רָאנ ןענעז רימ

 .דמערֿפ זדנוא זיא רעצ רעתמא ןייז ןוא שטנעמ רעד

 ןכוז ןוא םעט םעד ןכוזרַאֿפ רע ליװ ,ןָאמעד סווָאטנָאמרעל יו ױזַא ןוא
 ."רעצ ןתמא ןייז ןוא שטנעמ םעד, ןוֿפ םעט םעד

 סָאװ ,ןוֿפרעד טדייל רעכלעוו ,ךאלמ רעד-טָא ,שטנעמ ַא ןרעוו ליוו רע
 :דרע רעד וצ טגָאז רע ...זיא ןדייל סָאװ ,טינ טסייוו רע

 ןרױלרַאֿפ ןייג ריד ּבילוצ ליוו ךיא

 .דרע עטלוועַאּב ,ךיד ּביל ךיא

 ,ןרָאצ ןיא טסרעמָאי וד יוװ רעה ךיא

 ריד טימ סענייאניא ןרעמָאי ךיא ליוו

 .טרעהרעד ןרעוו טינ ךיוא -- וד יוװ -- ןוא
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 טינ לי סָאװ ,דלעה ַא סװװעיערדנַא דינָאעל ןָא זדנוא טנָאמרעד רע
 -רַאֿפ ןוא עניירמוא ליֿפ ױזַא ךיז םורַא טעז רע ןעוו ,רשּכ ןוא ןייר ןּביילּב
 -עשַאּב שילמיה ךעלקילג ןייק ןּביילּב טינ ליוו ךאלמ סקיווייל .עטניירמוא
 רע .דרע רעכעלקילגמוא רעד ףיוא ךיז טוט סע סָאװ ,טעז רע ןעוו ,שינעֿפ
 ;טגָאז

 ,ץױועג ןתמא ןַא ןענייו ליווכ

 ,ןײגרַאֿפ ךיז םס ןיא ןוא ןייּפ ןיא

 , ,ןרערט עשמיכאלמ טימ טינ ןוא

 םעלק ןָא ןוא ץיה ןָא ןעניר סָאװ

 ..םערּב רעשנדע-ןג רעסייוו ןֿפ

 טייקנייש סַארַאמַאט ךָאנ טשרָאד סָאװ ,ןָאמעד סווָאטנָאמרעל וצ ךוּפיהל
 .ןײגרַאֿפ ךיז םס ריא ןוא ןייּפ סדרע רעד ןיא לאירזע ליוװ ,עּביל ןוא

 ןחישמ רַאֿפ ןדימש םיכאלמ יד סָאװ ,טייק רעד טימ םענייאניא ןוא
 סחישמ ףיוא ןָאטנָא ןזָאל טינ ןוא ןּביילּב -- דרע רעד ףיוא ןּביילּב רע ליוו
 'מוא ןוֿפ טייק ַא זיא סָאװ ,טייק עקילייה יד ןסיירעצ ליוו רע .טייק יד סיֿפ
 :ןדייל עכעלדנע

 ןדימשרַאֿפ לאוג םענוֿפ סיֿפ יד ןזָאל טינ לױוכ

 ןעמוק רע לָאז -- ,רעהַא ןעמוק ףרַאד לאוג רעד זַא

 ןרעוו וצ ידכ טינ ןוא הלואג ןעגנערּב וצ

 ןעמוטש ןוא ָאד ןייטש ןוא ןברוח קיטש ַא ןיײלַא

 ,עטמעשרַאפ ,עטגָאלקרַאֿפ ןגיוא טימ

 ,ןעגניר ןיא עטײרדרַאֿפ ךעלכענק טימ

 ,ןעגנילק -- ןבָאה רָאנ הדבוע ןייא ןלעוו סָאװ

 ,ןטרַאװ טינ ןָאק טלעוו יד

 -- ,ןברוח רעד סיורג וצ זיא'ס

 ,ץױועג סנּברק םעד סיורג וצ זיא'ס

 !ןיוש ןחישמ ליו טלעוו יד

 :הנווּכ רעדנַא ןַא טימ שטָאכ ,קילַאיּב טגָאזעג טָאה יו

 ץראּב קדצ שי סאו

 ..דימ עיֿפוי

 ,טלעוו רעד ףיוא רשוי ָאד זיא'ס ּביוא)

 (..ךיילג ןזיוו ךיז רע לָאז
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 רע ,דרע רעד ףיוא טּבײילּב רע :םיוקמ טרעװ שטנואוו סכאלמ םעד

 !ףָארטש ןייז זיא סָאד ןוא -- ךאלמ סיוא טרעוו

 :ןגָאז לוק-תּב םעד ןרעה ייז ןעוו ,ןענייוו םיכאלמ יד

 .לענש טכיזעגנָא ןיימ ןוֿפ דנױװשרַאֿפ

 ,לעז ןייד קימַאלֿפ ןוא ןייז גנוי טעוו'ס

 -- ,ןֿפרַאװ ךיז טֿפַאשקנעּב רעשרּבדמ ןיא

 ןפרַאד טינ רענייק טעוו טֿפַאשקנעּב ןייד

 ,ןעלמיה יד ןיא רעמ טינ זיא טרָא ןייד

 טכַאמרַאֿפ ךיז ןיוש טָאה למיה ןייד

 ,ןעלגילֿפ ענעטינשרַאֿפ ענייד יו רעטסניֿפ ןוא

 .טכַאנ ןיא ןרעטש ןייד טרעדינ טָא

 ףיוא זייּב רעמ ךָאנ רע זיא טציא ןוא -- ,ךאלמ סיוא טרעוו לאירזע

 רע .ןרערט עטלַאק ערעייז ןייז לבוס טינ ןָאק רע .םיכאלמ עטלַאק ,עקילייה יד

 :ךיז ןוֿפ יז טּביירט

 :ריא טייז רעוו
 ?ןּבָאה ָאד ךייא ףרָאד רע
 -- !רּבדמ ןיימ ןוֿפ קעווַא
 ןעלמיה ןּביז ךייא רַאֿפ
 ,ןגױא יד טײקמורֿפ טימ ןצָאלג וצ

 ןרערט עטשרמולּכמ ןסיג וצ

 ,םינרקש ,ריא .רעצ ןכעלשטנעמ ףיוא

 ,סעקעובצ עסייוו ,עקילייה ריא

 עגר ַא ףױא ּפָא טינ ןטערט סָאװ

 ףיױא טינ ןרעה ןוא דובכה אסכ ןוֿפ

 ,הריש טימ ןעלמיה יד ןכליהרַאֿפ וצ

 ,םימחר ןוא טֿפַאשּביל ןגעוו דיר טימ

 ,םענייק ריא טָאה ּביל -- ןתמא ןיא ןוא

 ןדע-ג רעייא רָאנ ןוא ךיז רָאנ

 ןעלגילֿפ ערעייא רָאנ ןוא ךיז רָאנ

 .הוואג עשמיקידצ רעייא ןוא

 ַא תמאּב זיא סָאװ ,טֿפַארק רעשיריטַאס רעטסיירד ַא טימ -- רעטייוו ןוא

 רעטכיד ןקירָאי-קיצנאווצ-םיוק ,ןגנוי םוצ ךיז טָאה יז ןענַאװ ןוֿפ ,רעדנואוו

 :ןעמונעג
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 ,טייקסטוג ןוא תוקדצ רעייא טיה ריא
 .טינרָאג ,טינרָאג ךייא ןטסָאק סָאװ
 ,ןטכַארט רָאנ ןֿפרַאד ןוֿפ טלּביא ךימ
 ךאלמ ַאזַא ןעוועג ןיּב ךיא זַא
 -- קידצ רערעּביױז ַאזַא ,ריא יו

 ,לגילֿפ יד רָאנ טיהעג ןוא ןָאטעג
 ,ןלַאֿפ טינ הלילח לָאז יז ףיוא לּביוטש ןייק
 רעּבייל ןּבָאה דרע רעד ףױא ָאד ןעװ
 ,םירעוו ןיא ,טרעגלַאוועג ךיז ץומש ןיא
 ,תולג ןיא ,טֿפַאשטכענק ןיא ,תוסיֿפּת ןיא
 ...הסיסג ןיא ןוא טולּב ןיא ,ןטייק ןיא
 לאוג רעד ןעמוק דלַאּב טעוװ טָא ןוא

 ןכוזרַאֿפ ןּבעג םיא טעוװ ריא ןוא
 -- ,טֿפַאשּביל ןוא טייקסטוג עתמא רעיא
 ...םיא ףיוא ןָאטנָא ט'ריא סָאװ ,טייק יד

 סָאװ ,טנעמָאמ ַא -- ,טנעמָאמ רעוװיאַאנ-קסעטָארג ַא טמוק ָאד ןוא

 "עג רשֿפא רע טלָאװ ,ןרעוו טריֿפעגֿפױא לָאז עמַארד יד ןעוו ,עניּב רעד ףיוא

 -ַארד רעטינעג-טינ ךָאנ רעגנוי רעד סָאװ ,םעד ןוֿפ קורדנייא ןטרעקרַאֿפ ַא טכַאמ

 -עגּפָארַא ענייז טּפַאכ, ךאלמ רענעזעוועג רעד :ןכַאמ טלָאװעג טָאה רעקיטַאמ

 -- "םיכאלמ יד וצ קזוח טימ ייז טרעדיילש ןוא לגילֿפ ענעלַאֿפ

 !סרעיא ,ךיײא סע ּביג ךיא .סרעייא זיא'ס

 .ןןעלמיה ערעייא וצ סע טפעלש ,טַאנ

 ,ןעלמיה ןּביז ךייא רַאֿפ

 .רּבדמ ןייא רָאנ -- רימ רַאֿפ

 ,וד"זאא

 עט ןיא ןעז סע לָאז רע ןעוו ,טכַאלעצ שידניק ךיז טלָאװ םלוע רעד

 -עצ טלָאװ סע ןוא (ערעּפָא ןַא יו ןרעװ טליּפשעג לָאז סע ןדייס) רעטַא

 זיא סָאד רעּבָא .סָאטַאּפ רעקידרעיײֿפ ןוא רעכעלרעיײֿפ רעד ןרָאװעג טרעטש

 ,קיטכיוו טינ ףוס-לּכ-ףוס זיא סָאװ ,טייהלצנייא ןַא
 -ַארד ןטשרע םעדיטָא ןיא ,"חישמ ןוֿפ ןטייק ,, ןיא סָאװ ,זיא קיטכיוו

 ּביױהנָא רעד ןיוש ָאד זיא ,רעטכיד רעזדנוא ןוֿפ וואורּפ ןשיריל-שיטַאמ

 ןענעקַאּב רעכעלריֿפסיױא ךיז ןלָאז רימ זַא ,טלָאװעג ךיא ּבָאה רַאֿפרעד ןוא)

 -עּפש רעצנַאג רעד טיניריש ןוֿפ גָאזנָא רעד ןוא ּביֹוהנֶא רעד --- (םיא טימ
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 רימ יװ ,ָאד ןַארַאֿפ זיא סע .קיווייל .ה ןופ קיריל ןוא קיטַאמַארד רעקידרעט

 רעד ןוֿפ רדס ןֿפױא תוישק ןגערֿפ סקיווייל ןוֿפ ּביוהנָא רעד ,ןעזעג ןּבָאה
 רעד ;ריא ןיא טעז רע סָאװ ,תוריּתס עשיגַארט יד ןוֿפ ּביױהנָא רעד ,טלעוו
 עצנַאג ןייז ןכלעוו טימ ,ליֿפעג:תוירחַא ןשילַארָאמ-ףיט םעד ןוֿפ ּבױהנָא
 ריא ןוֿפ ּביוהנָא רעד :ןעגנורדעגכרוד זיא ,ןסיוועג ןוֿפ עיזעָאּפ יד ,עיזעָאּפ
 רעד :טײקשיטסַאקרַאס רערענָאיצולָאװער-שיטע -- רעטלעטשרַאֿפ טֿפָא --
 עלַא יד ןוֿפ לּכה-ךס םעד ןסילשּפָא לעװ ךיא רעדייא רעּבָא ...ןוֿפ ּביוהנָא

 -טינ טייוו ךָאנ ןוא רעטשרע סקיווייל ןיא ןטלַאהַאּב ןגיל סָאװ ,ןתישארּב
 סָאװ ,לַאֿפוצ ןייק טינ זיא'ס זַא ,ןגָאז ךיא ליוו ,עמעָאּפ רעשיטַאמַארד רעֿפײר
 ןָא טנָאמרעד סָאװ ,רענייא ָאד זיא ןטנעמָאמ עשיריטַאס עריא ןשיווצ דָארג
 טזייוו סע ןעוו ,טנעמָאמ רעד זיא סָאד .ןעגנוֿפַאש עשיטעָאּפ עטסֿפײר סקיווייל
 -יילשעגקירוצ טָאה לאירזע יוװ ,םעד ךָאנ ךיילג ךיז טזייוו רע .ןטש רעד ךיז

 ךיז טגײנרַאֿפ ןטש רעד .ןעלגילֿפ ענעלַאֿפעגּפָארַא ענייז םיכאלמ יד טרעד
 :שירזממ טגָאז ןוא

 ,ןעלײרֿפ ךימ ןכַאמ רַאפ ךייא קנַאד ךיא

 .ליױוגנַאל ןוֿפ ךימ ןעוועטַאר רַאֿפ

 יָארג יד ןקיטכערַאּב ,בגא ,לייט םוצ ןָאק טירטסױרַא רעקיזָאד רעד)
 .ןעלגילֿפ ענייז םיכאלמ יד ןֿפרַאװאוצ סלאירזע ןוֿפ ענעצס עקסעט

 .טינ טדניװשרַאֿפ רע ."דניװשרַאֿפפ ףטש םעד ןּביירט םיכאלמ יד
 תוחילש ַא ןעמוקַאּב ךָאד ּבָאה ךיא ,ןדניװשרַאֿפ, רע טגָאז ,"ךיא ןָאק יו,

 ָאד :רעטיה סחישמ טרעוו ןטש רעד ."חישמ ןוֿפ ןייז וצ רעטיה רעד :עיינ ַא
 רעקידרעטעּפש רעד ןוֿפ תיצמּת םעד ףיוא שינערעהוצנָא ןַא רימ ןּבָאה
 סלווייט םעד רימ ןּבָאה ,גונעג טינ סע זיא רעמָאט ןוא *!עידעמָאק-הלואג;
 "ווייט ןוא עצרוק-שינָאלוװיײט ןענייז סָאד .גנורעלקרעד עֿפרַאש ןוא עצרוק
 | :תורוש עֿפרַאש-שינָאל

 .רעטיה רעד ,ָאי אי
 .ןטיה לעוויכ ,ָאי ָאי
 ,רעטירד ַא ייוצ ןשיווצ
 .ןטימניא יױוצ ןשיווצ
 ןטייק ףיוא רענייא
 ןענַאּפש ןיא רעטיױוצ רעד
 ןטיױוצ ןוֿפ רענייא טעװ
 ...ןענַא טינ וליֿפַא
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 ןליוו ןיימ .רעטיה ןיּב

 .ןדיױעעצ עטסטנעָאנ :זיא

 ןליפש ךיז קיּבייא לעוויכ

 ןדייּב ןוֿפ טֿפַאשקנעּב טימ

 ןֿפרַאד סָאװ ,תורוש עטריסנעדנָאק ןוא עקיטֿפערק ,ערָאלק ןענייז סָאד
 -הלואג, ןוא "םלוג; ןיא ןזרעֿפ עטסֿפײר ןוא עטסכייר יד רַאֿפ ןעמעש טינ ךיז

 ."עידעמָאק
 ,ךיז טײטשרַאֿפ ,"חישמ ןופ ןטייקא ןיא ןענייז ןלעטש ענעטלעז ענױזַא

 -ַאש טנגוי עקיזָאד יד ךיז ןָאק שירעלטסניק ןוא שיטעָאּפ"ןייר .ןטלעז
 עריא טיול רעּבָא .קרעו עקידרעטעּפש סקיוויל טימ ןכײלגרַאֿפ טינ גנוֿפ
 ."חישמ ןוֿפ ןטייק, עמעָאּפ יד זיא טסעמרַאֿפ ןסיורג ןוא ןעיידיא ,ןוויטָאמ

 ןֿפַאש ןשיטַאמַארד-שיריל ןצנַאג ןייז ןוֿפ ליּפשרָאֿפ ַא ,טגָאז ןילַא קיווייל יו

 יא ןעוועג זיא סָאװ ,ליּפשרָאֿפ ַא -- ןליּפש-חישמ ענייז ןוֿפ טּפיוהרעד --

 .קידנגָאזװצ ליֿפ יא ,טסיירד

 ןוֿפ ןרָאװעג טייוועגנָא ןענייז עמעָאּפ רעקיזָאד רעד ןוֿפ ןטייהלצנייא

 ןיא טָאה קיוויל סָאװ ,סעמעָאּפ עשיטַאמַארד סנָארייּב ןוא סווָאטנעמרעל

 יד -- רקיע םעד .ןטייהלצנייא רָאנ רעּבָא ,טנעיילעג קיסיײלֿפ ןרָאי ענעי

 יעג טשינ ,ןעמונעג טשינ םענייק ייּב רע טָאה -- הלואג ךָאנ טֿפַאשקנעּב

 "רעדניק יד ןוֿפ טלצרָאװעגנייא םיא ןיא ןעוועג זיא סָאד .ןעמענ טֿפרַאד

 ןּבירשעג טָאה רע סָאװ ,דיל ַא ןיא טלייצרעד זדנוא סע טָאה רע .ןָא ןרָאי

 יד, ןּבירשעגנָא טָאה רע יװ ,םעד ךָאנ רָאי קילדנעצ יירד --- 1929 ןיא

 רעדניק יד רַאֿפ ןֿפַאשעג טָאה רע סָאװ ,דיל ַא זיא סָאד ."חישמ ןוֿפ ןטייק

 :?םולח רעזדנוא; ןֿפורעגנָא טָאה רע סָאװ ןוא ןלוש עשידיי יד ןוֿפ

 רּבדמ ןופ ששינעטסיוװ רעד ןיא

 ,טייק ַא ףיוא טדימשרַאֿפ חישמ טייטש

 גנונעֿפָאה ןיא טרַאוו ןוא טייטש רע

 טיירג ןרעוו ןלעוו ןשטנעמ זיּב

 חומ ןוא ץרַאה רעייז טימ
 ,קילּב ןטקנעּברַאֿפ רעייז טימ
 ןעמוק לָאז ,חישמ ,רע זַא
 .קילג ןוא טײהײרֿפ ןעגנערּב ןוא

 לטעטש ןיא זדנוא ייּב ןגעלֿפ יױזַא

 ,טייל עטלַא יד ןלייצרעד
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 :ןגָאז ייז ןגעלֿפ לָאמ סעדעי ןוא

 .טייצ יד ןיוש טמוק יַאוולה א

 ןרעה געלֿפ ,לגניי ַא ,ךיא ןוא

 ,טייל עטלַא יד ןוֿפ דיר יד

 ,ליטוע רעד ןיא ךיז ייּב ןטכַארט ךיא געלֿפ

 .טייצ יד ןעמוקעג גנַאל ןיױש זיאיס זַא

 -- ןיז טיירג ףרַאד רעדעי ַא ּבױא ןוא

 טיירג עגר עדעי ךיא ןיִּג

 רּבדמ ןיא חישמ וצ ןייג וצ

 .טייק רעד ןוֿפ םיא ןעײרֿפַאּב ןוא

 ןגָאז רימ טייל יד ןלָאז רָאנ
 -- וצ רּבדִמ םוצ ןעמ טמוק יװ

 ,ןגָאז טינ רימ ןָאק רענייק רעּבָא
 ואווַא טינ טסיױו רענייק לייוו

 ןצרַאה ןיא ןָאט הליֿפת ךיא געלֿפ

 ,ןייגרעד ריד וצ טרָאװ ןיימ לָאז --

 -- ןעניֿפעג ךיד ואוו טינ סייו רענייק

 ןיײילַא םוק ןוא םסענ ָאט

 עלַא ןטרַאו סע -- ךָאד טסעז לייוו

 ,סיורג זיּב ןיילק ןוֿפ ,ריד ףיוא

 ןגעקטנַא ריד ץרַאה סָאד ןגָארט ײז

 .סיוא ןגיוא ערעייז ןקוק ןוא

 -- הליֿפּת ןָאט ךיא געלֿפ יזזַא
 -- ןָא זיױוניילק ןוֿפ סע קנעדעגיכ
 ,רעסיורג ַא ןיּב ךיא ןעוו ,טציא וליֿפַא
 .ןָאט וצ הליֿפּת יד ףיױא טינ ךיא רעה

 םולח םעד ךיא םולח טציא ךיוא

 ,טייק ןוֿפ ןחישמ ןעײרפַאּב וצ
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 ,ןגעוו עלַא רעּביא םיא ךוז ךיא

 .םיירג םיא ראֿפ קידנעטש ןיּב ןוא

 ןעניֿפעג טינ םיא ןָאק ךיא זַא ןוא

 !געוו ןדעי ןוֿפ ךיא ףור

 ,ךיז טסמַאז וד זַא ,וליֿפַא טרַאוו ךיא

 .געט יד ןוֿפ ףוס ןזיּב ןטרַאװ לעװ

 ןרָאי עגנוי ןוֿפ םולח רעד

 .רָאװ רעטלַא ןוֿפ רעקרַאטש זיא

 ןרעוו לָאז ןיילַא רָאװ יד

 .רוד םעיינ ַא ןוֿפ םולח רעד

 לָאמנייק לָאז דניק שידיי ַא

 טיירג ןייז וצ ןרעהֿפױא טינ

 חישמ ןוֿפ טירט יד ןכוז וצ

 .טייק רעד ןוֿפ םיא ןדניּבּפָא ןוא

 -ֿפױא טינ ןילַא טָאה רע .רעדניק עשידיי ןגָאז טגעמעג סע טָאה קיווייל

 רעד ןוֿפ םיא ןדניּבּפָא ןוא חישמ ןוֿפ טירט יד ןכוז וצ טיירג ןייז וצ טרעהעג

 ,טייק

 2 ר

| 1 



 :ג

 / "רעטייווצ רעד בויא,/ "םונהיג ןוֿפ המשנ ַא;,

7 --- 1908 | 

 ןיא) הסיֿפּת ןיא קידנציז טָאה קיווייל ןעוו ,טייצ רעקיּבלעז רעד ןיא
 -- ,"חישמ ןופ ןטייק יד, קרעוו שיטַאמַארד-שיריל ןייז ןֿפַאשעג (קסנימ
 "רעד רעירֿפ זיא סָאװ ,עמעָאּפ ערעגנעל עטייווצ יד ךיוא ןּבירשעג רע טָאה
 רעדָא ,"רעטייוצ רעד בויא, :ןלייט ייווצ ןיא עמעָאּפ ַא -- ןרָאװעג טנָאמ
 ."םונהיג ןוֿפ המשנ ַא;

 רעּבָא ,ןעגנוכיירגרעד עשיטעָאּפ עטשרע ענייז ןוֿפ ענייא ןעוועג זיא סָאד
 רע טָאה "חישמ ןוֿפ ןטייק יד ,, .טנַאקַאּבמוא ןּבילּבעג יז זיא ,ןרעױדַאּב םוצ
 ןוֿפ המשנ ַא; טינ רעּבָא ,טכעלטנֿפערַאֿפ םורַא רָאי קילדנעצ יירד ַא ןיא
 ַא זיא'ס ןוא ,טּפירקסונַאמ ןיא ןּבילּבעג זיא עמעָאּפ עקיזָאד יד ."םונהיג
 -סױרַא טזומעג םיא טָאה קיווייל .ןרָאװעג טיהעגּפָא זיא רע סָאװ ,רעדנואוו
 "וה ןיא רעטָאֿפ ןייז ןּבעגוצרעּביא םיא ידּכ ,עמרוט רעקסנימ ןוֿפ ןעלגומש
 ןייז טָאה ,דנַאל ןיא ָאד ןיוש ןעוועג זיא רעטכיד רעד ןעוו ,רעטעּפש .ןעמ
 םורַא ,בגא ,טמענרַאֿפ סָאװ ,די-בתּכ םעד טקישעגרעּביא םיא רעטָאֿפ
 לטייז ןדעי ףיוא ןזרעֿפ קיצרעֿפ ַא ייּב ,ךעלטייז ענעּבירשרַאֿפ-טכידעג קיצֿפֿפ

 ףיט םיא ןיּב ךיא .טכוזעגֿפױא קיווייל םיא טָאה גנַאל טינ ָאד טשרע ןוא --
 טימ ךיז ןענעקַאּב וצ טייקכעלגעמ יד ןּבעגעג רימ טָאה רע סָאװ ,רַאּבקנַאד

 טשודיחרַאֿפ ךָאנ רעמ ןיּב ךיא .םענייז קרעוו-טנגוי ןכעלרעדנואוו םעדיטָא
 סוצ טָאה רע ןעוו ,טלָאמאד יו ,טנעיילעגרעּביא סע ּבָאה ךיא ןעוו ,ןרָאװעג
 ."חישמ ןוֿפ ןטייק יד, טכעלטנפערַאֿפ לָאמ ןטשרע

 רעמ ךָאנ ןוא רעקרַאטש ןוא רעֿפיט ךָאנ זיא "םונהיג ןוֿפ המשנ ַא.

 רעייז ,טייוו ,ענעי יו ױזַא זיא סע .עמַארד-טנגוי עשיטעָאּפ ןייז יו ,שיקיווייל
 ;ןסָאגעצ ןוא רעטיש סע זיא זייוורעטרע ,גנַאל וצ זיא סע :טײקֿפײר ןוֿפ טייוו
 -ַארג עכַאװש ןוא רעטרעוו עסַאלּב ךס ַא ןוא ןעגנורזחרעּביא ָאד ןענייז סע
 ןשירעֿפעש-ךעלטנגוי טימ לוֿפ זיא ןעמונעג ןצנַאגניא ךַאז יד רעּבָא ,ןעמ
 טליֿפ "חישמ ןוֿפ ןטייק ,, ןיא יו רעמ ךָאנ סָאװ ,זיא רקיע רעד ןוא .טעּפמיא
 ןרַאֿפ קערש ןייז ;לגנַארעג-המשנ ןייז :קיווייל רעקידרעטעּפש רעד ָאד ךיז
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 ;טָאג ןגעק טנוּב ןייז ;קלָאֿפ ןטימ דנוּב ןייז ;ןּבעל םוצ עּביל ןייז ןוא ןּבעל
 .ןוויטָאמ עשיגַארט ערעדנַא ןוא םזינָאמעד רעשיװָאטנַאמרעל-שינָארייּב רעד

 רעגנוי רעד ןכלעוו ןוֿפ ,ףָאטש םעד ןוֿפ טייוו רָאג טינ זיא ףָאטש רעד
 זיק טינ ,רענעּביוהעג ַא זיא'ס ;"חישמ ןוֿפ ןטייקא טדימשעג טָאה קיווייל
 עכעלדירֿפ ,םיכאלמ ןוא -- דרע ןוא למיה זיא'ס :לַאירעטַאמ ,רעכעלגעטלַא
 ענייז ןיא שטנעמ רעד טייטש עלַא ייז רעטניה ןוא ,עקידנריטלָאװער ןוא

 ,..ייז ןוֿפ ךיז ןסייר ןייז ןוא ןטייק
 :השעמהירוּפיס רעד רוציקּב זיא טָא
 .םונהיג םעד ןסילש םיכאלמ יד טָאג טסייה .,רוּפיּכ םוי ברע זיא'ס

 -- ןוא

 ןיוע םיכאלמ יד ןענייז טָא

 ,לָאט-ןדייל ןוֿפ ריט ןוֿפ טייו טינ

 ,ןייוועג-דיירֿפ ןיא טכליהרַאֿפ-ךיוה ןוא

 :לוק-הרושּב ַא ,ץילּב-רענוד ןיא

 ,םַאלֿפ-םונהיג ןופ טייג ,תומשנ --

 ,טור ןוא דייל ןוֿפ טנייה ךיז טיײרֿפַאּב

 ...םס-רבק ןוֿפ טייג ןּבעל םוצ

 "!טור םונהיג רעד ,טור סונהיג רעד

 יד ...רעּבָא ,םונהיג םעד ןזָאלרַאֿפ תומשנ עקידניז יד ןסייה םיכאלמ יד
 ןעייטש ןיילַא וניבא םהרבא ןוא רעניואוונייא עשילמיה יד .טינ ךיז טנֿפע ריט
 זיא סָאװ .טינ ךיז ןזייוו ייז --- רעּבָא ,תומשנ יד ןייז וצ םינּפ-לּבקמ טיירג
 ןוא עטסגניי יד ,תומשנ עטרעטיילעגסיוא טינ ךָאנ יד ןוֿפ ענייא ?ןעשעג
 ןרעיײֿפ יד ןזָאלרַאֿפ טינ יז ליוו ןֿפוא-םושּב :ןעמעלַא ייז טלַאהרַאֿפ ,עטסקידניז
 ַא טלייצרעד ױזַא ..ײרֿפ רעד ףיוא סיױרַא טינ ליוו יז ,לָאט-ןדייל ןוֿפ

 וצ יז טגָאז ,עדייז, :ןעמהרבא ,ןדייז רעטלע-רעטלע רעזדנוא המשנ:םונהיג

 ,קערש םעד רָאֿפ ךיז לעטש ,ךַארּפש רעקידעכָאװ וצ ַא לסיּב ַא ףיוא םיא

 רימ ,געוו םוצ טיירג עלַא ןעייטש רימ :טנייה זדנוא ףיוא ןלַאֿפעג זיא סָאװ
 רימ ,דײרֿפ סלמיה םעד ןיוש ןרעה רימ ,טנייש'ס יװ ,ןוז יד ןיוש ןעעז

 ךיז טגָארטעצ יירשעג קיניזנַאװ רעטיּב ַא !דייל -- טשרע ,סױרַא ןיוש ןליוו

 ןייג טינ ליוו ךיא ,ייז וצ יז טגָאז ,ןייג טינ ליוװ ךיא. :לעז רעגנוי רעד ןוֿפ

 וניבא םהרבא !לָאט-םונהיג ןוֿפ ןייג טינ יז ליוו סָאװרַאֿפ *!לָאט-םונהיג ןוֿפ

 טעװ רשֿפא ,טרָאװ טוג ַא ןגָאז ןלעוװ ריא טלָאװ רע ,ןרעהסיוא ןלעװ יז טלָאװ
 םיא ךיז ןסיג ריא ףיוא תונמחר סיורג ןוֿפ ןוא -- .,ןרעו רעכייוו יז
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 יד ךיז טזייו סע :הלועּפ ַא טָאה ןייוועג ןייז ...ןגיוא עטלַא יד ןוֿפ ןרערט

 -- גנילגניי ַא ןוֿפ המשנ יד זיא'ס ;המשנ עטרעטיּברַאֿפ ןוא עטנשקערַאֿפ

 ,ןעוועג ךרוד ןדנואוו ןיא זיא רע

 ,טולּב ןטקַאּברַאֿפ ןיא טרעווילגרַאֿפ

 ןעזעג ךיז ןצירק ןבָאה'ס ןוא

 , .טור-םונהיג ןוֿפ טילגעצ ייז ףיוא

 עקידנענערּב ןוא עקיטולּב ַאזַא לרוחּב ןגני םעד טמוק סָאװרַאֿפ
 קרַאטש ךיז טָאה רע ?טקידניזרַאֿפ ױזַא ךיז רע טָאה סָאװ טימ ?ףָארטש
 .רַאה ןייז טָאג ןיא ןעוועג דרומ טָאה רע .סױרַא ךיז טזייוו --- ,טקידניזרַאֿפ

 טסולגעג םיא ךיז טָאה סע .טָאג ןרעו טלָאװעג ןיילַא טָאה רע :ךדָאנ רעגרע
 :גנולייצרעד ענעגייא ןייז זיא טָא ...ןײלַא ךיז רעּביא רַאה ַא ןרעוו וצ

 ןַאד ןזעוועג גנוי ךָאנ ןיּב ךיא
 ןײלַא ךיז ןיא טּבױלגעג קרַאטש ןוא
 ןַארַאֿפ זיא ץיגרע זַא ,טּבױלגעג
 ,ןייג זמ ךיא ןכלעוו ףױא ,געוַא
 טרָאד ןעמיורט עניימ עלַא ןוא
 ...טרָאװ ןייא רָאנ טימ ןכעלקריורַאֿפ

 ,ןייז רעֿפעש ַא טלָאװעג ּבָאה ךיא
 ,דרע רעד ףױא רעֿפעש רעײרֿפ ַא
 ןייע ַא סניימ רָאנ לָאז ןענייש ןוא
 .טרעטשעצ ןייז לָאז ײרֿפ טינ סָאװ ןוא
 טכַאמ ןוֿפ טרָאװ סָאד ,טרָאװ סטָאג ןוא
 טכַאװשרַאֿפ ,ןיילק וצ טֿפָא ןרעוו טגעלֿפ
 ...טלַאק ןוא טרַאה ,קיטייזנייא --  רימ רַאפ

 ,טּבערטשעג םיא וצ ּבָאה ךיא ּבױא ןוא
 טלַאטשעג ןייז זַא (ידּכ) םעד וצ רָאנ זיא
 ,טּבעל סָאװ ,טֿפַארק ןיימ לָאז ןעמוקַאּב
 רַאה רעד ןייז לָאז רע זַא -- טינ ןוא
 ,טנעה ענייז ןוֿפ קרעו ַא ךיא ןוא
 רָאלק ןוא ןייר לָאז קרעוו סָאד ,ךיא רָאנ
 םורַא ץלַא ףיוא ןלײטסױרַא
 .טָאג טינ טָאה'ס סָאװ ,ךיז ןוֿפ טֿפַארק ַא
 לָאמ ןייא ןיילַא טלָאװעג ּבָאה ךיא
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 טָאּבעג ןיימ ...ןֿפַאשרעּביא ךיז

 -- ,ךיז ןוֿפ רָאנ ןדימש קידנעטשּבלעז

 גָאמרַאֿפ סיא רָאנ ךיא סָאוו ,ַאזַא

 ..רוטָאנ ןיא רענייק טינ רעמ ןוא

 גָארט ךיא רעווע סָאװ ,ןייפ עטסערג ןיימ

 !"רוציא ןָא ךיז ףור'כ סָאוװ ,סָאד זיא

 סטָאג ןייז וצ ןרעהֿפױא ,"רוצי, סיוא ןרעוו טלָאװעג ,סע טסייה .טָאה רע
 רעטנעָאנ ַא ,ןעעז רימ יוװ ,זיא רע ...רעֿפַאש רעכעלטעג ןרעוו ןוא גנוֿפַאש
 ןטייק יד; ןיא ,לאירזע ךאלמ ןקידנרילעּבער ןוא ןקיאורמוא םעד ןוֿפ בורק

 יָארּפ עלַא סווָאטנַאמרעל ןוא סנָארייּב ןוֿפ בורק רעטנעָאנ ַא -- ,"חישמ ןוֿפ

 ןלעפעג טינ ךיוא םיא זיא ,ייז יו ױזַא .סנָאמעד ןוא םיכאלמ עקידנריטסעט
 ןּבײלּב טינ ןליוו סָאװ ,םיכאלמ ןענייז ענעי תעּב רָאנ ,םלוע רדס סטָאג

 רעד זיא -- ,ןשינעֿפעשַאּב עריא ןוא דרע רעד וצ ייז טיצ סע ,למיה ןֿפײא
 -- ,שמוח ןיא םערוט ןכיוה םענוֿפ סרעיוּב יד וצ ךעלנע -- סָאװ ,שטנעמ ַא
 ןשילמיה סטָאג ןעמענרַאֿפ ןוא -- דרע רעד רעּביא ןּבײהֿפױא ךיז רע ליוו
 ןָאטכָאנ טלָאװעג רע טָאה ,קיווייל רעגנוי רעד ,רעֿפַאש ןייז יוװ ױזַא .ןָארט

 -ןריזינָאריײּב ןוא רעשיטסינָאריײּב רעד ןוֿפ ןדלעה עצלָאטש:-שינַאמעד יד

 -ָאריײא ןיא יז זיא רעירֿפ רָאי טרעדנוה עּפַאנק טימ סָאװ ,עיזעָאּפ רעקיד
 .טּבילַאּב ױזַא ןעוועג דנַאלסור ןיא ךיוא ןוא עּפ

 עמעָאּפ -טנגוי סקיווייל זַא ,ןעניימ וצ תועט ַא ןעוועג ךָאד טלָאװ סע

 ּבױא ,ךוּת ריא ,ןיינ .עיצַאטימיא עשיטעָאּפ קיטש ַא יו רעמ טינ זיא
 -נוּבעלרעּביא ענעגייא סקיווייל .ה ןוֿפ ןסקַאװעגסױרַא זיא ,םרָאֿפ ריא טינ

 .ןּבעל ןשידיי ןקיטסלָאמאד ןצנַאג םענוֿפ ךיוא יװ ,ןעג
 רעד ףיוא ּפָארַא למיה ןוֿפ ךיז טזָאל סָאװ ,לאירזע ךאלמ רעד יװ ױזַא

 סָאװ ,המשנ עגנוי יד טָא ךיוא זיא ױזַא ,ָאגע רעטלַא סקיווייל זיא ,דרע
 ךָאנ שטָאכ ןרעקוצמוא ךיז רעדייא ,םונהיג ןיא רעסעּב ןּביילּב טלָאװעג טָאה

 םעד ןוֿפ ןייּב -- הכּבה קמע םעד ןיא ,דרע רעד ףיוא קירוצ גָאט ןייא ףיוא
 ךאלמ יו ױזַא ,ןייז לבוס טינ ןָאק יז .המשנ ןייז ןוֿפ המשנ ןוא ןייּב סטעָאּפ
 ןעגניז וצ ףיוא טינ ןרעה סָאװ ,םיכאלמ ןייז לבוס טנָאקעג טינ טָאה לאירזע
 ןטרַאװ טינ ןָאק טלעװ יד, זַא ,רע יו ױזַא טליֿפ יז .ןעגנַאזעגּבױל טָאג
 טלעוו יד ,ןייוועג סנּברק םעד סיורג וצ זיא'ס ,ןּברוח רעד סיורג וצ זיא'ס
 ,ןייועג סטלעוו רעד ןרעה טלָאװעג טינ טָאה טָאג זַא ןוא ,"ןיוש ןחישמ ליוו

 ןעגנערּב וצ טכַאמ ןגירק טלָאװעג ןײלַא ,המשנ עטסיירד יד-טָא ,יז טָאה
 -ירּב עקידנדייל ענעגייא ריא ץלַא יו רעירֿפ ןוא -- עקידנדייל עלַא ףליה

 | ..ירעד
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 יד רעּבָא ,רענָאיצולָאװער ַא ,טסילַאיצָאס ַא ןעוועג טלָאמַאד זיא קיווייל
 -ער יד וצ ,םזילאיצָאס םוצ ןּבירטעג םיא ןּבָאה סָאװ ,ןדייל ןוא טיונסנּבעל
 ,םירוסי רָאנ ,םירוסי "עכעלשטנעמ, ױזַא םתס ןעוועג טינ ןענייז ,עיצולָאװ
 ..קלָאֿפ םענעגייא ןייז ןוֿפ םירוסי ,טנַאקַאּב טוג ןעוועג ןילַא םיא ןענייז סָאװ
 :טלייצרעד םונהיג ןוֿפ המשנ יד

 טסעֿפ ןטלַאהעג ךימ טָאה סײיה ןיימ

 ;טנַאװ רעסיורג ַא טימ טלגיררַאפ

 ,טסענ-רעיורט ַא יז זיא ןעוועג

 טנַאה עּבָארג עדליוו ַא ןיהואוו

 טָאה ןעלגײֿפ עניילק ןּבירטרַאֿפ

 ךנַארּב ןוא טױט ףיױא טרַאּפשרַאֿפ ייז ןוא

 ..טָאג רעייז ןוא טסײג רעיײיז טימ

 "עג טָאה טעָאּפ רעגנוי רעד ןעמעוו ,רערָאלק ךָאנ ןייז לָאז סע ידּכ ןוא
 ;ןלייצרעד רעטייוו המשנ רעגנוי רעד רע טזָאל ,טניימ

 ,*טָאטש. ןֿפורעג ךיז טָאה טסענ רעד

 ,"סוחּת, ןֿפורעג סיא טָאה דנַאל סָאד

 .טָאג ןֿפורעג טָאה -- "תולג. ןוא

 ,ףוס ןָא קידהענכה ,קלָאֿפ ןיימ

 ..ףָארטש -- *שנועג סע טָאה ןֿפורעג

 ןוֿפ עטכישעג יד ןצרוק ןיא םונהיג ןוֿפ המשנ יד טלייצרעד ָאד ןוא
 ךיז ןָאק יז ןוא -- ,תורצ עשידיי ןוֿפ ,ןשינעלגָאװ עשידיי ןוֿפ ,קלָאֿפ ןשידיי
 ןּבָאה ןוֿפ ("רעטייוצ רעד בויא; ןימ ַא סעּפע יװ עקַאט) ןטלַאהנייא טינ
 ךָאנ טּביױל ןוא טקנַאד ןוא טגייווש ןוא טדייל סָאװ ,קלָאֿפ ריא וצ יא תונעט
 :ןײלַא טָאג וצ יא ,וצרעד טָאג

 טגיל סע :טסייה סָאװ ,ןעד ריא טסייו יצ

 טױט טימ ךיז טלגנַאר ןוא קלָאֿפ ַא

 -- טקיטשרעד טרעוו ןוא םס רָאנ טסע ןוא

 טינ רעצרַאוװש ןיא ןיײלַא ךיז טסע

 ,דניק ַא סטָאג ךָאנ וצרעד זיא ןוא

 דיחי ןּב רעטליױורעדסיוא ןַא
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 -- דניז עשלַאֿפ רַאֿפ טפָארטשעג טרעוו ןוא
 .דיל סטָאג ךָאנ רעײֿפ ןיא טגניז ןוא
 .לוֿפ-תונמחר ,וצ-טגייווש טָאג ןוא
 ,ןייז רעטָאֿפ ַא טינ ךיז טמעש ןוא
 לווע רעד ןוֿפ תוליֿפּת יד וצ-טרעה
 ,ןיזע ןלעה ןיא טינ ךיז טמעש ןוא
 ןייז וצ טּבױלעג ןוא ןּביױהרעד

 טָאה יז ,ןגָארטרַאֿפ טנָאקעג טינ ,ןעעז רימ יוװ ,סע טָאה המשנ עגנוי יד
 ןוא ןייּפ ןוֿפ ןָאטוצניהַא ואוו ךיז טַאהעג טינ ,ןוֿפרעד ןטילעג קידארומ

 ,גנוטער ןוא ףליה קידנכוז .ּפָארַא ןעניז ןוֿפ טינ-רעיש זיא יז ןוא ,תוקֿפס
 ..ןײרַא דלַאװ ןיא טָאטש ןוֿפ יז טֿפױל

 טגיזַאּבמוא ןוא ןייש ,קיאור -- טרָאד

 ,גנַאזעג ריא ןֿפַאש טגעלֿפ רוטַאנ

 טגיוועגנייא תודוס עֿפיט ןיא

 ..קנַאדעג סדלַאו סעד ןעמולח טגעלֿפ

 ,ײרֿפ זיא ןעוועג שיור רעליטש ןייז

 ..טקוקעג ךיוה טָאה ּפָאק רענירג ןייז

 ,יירטעג -טוג רעטומ ַא -- טכַאנ ןייזז

 ..טקובעג ריא וצ ךיז טָאה גָאט רעד

 ,טסיירט ןופ לַאוװק ַא שינרעטסניֿפ ןייז

 ,טרָאװ ןוֿפ ךָאנ רעֿפיט ןגיױוװע ןייז

 טסיירד זיא עלעזערג סעטסנעלק ןייז

 ..טרָא ןייז טָאה למעוועש סעדעי ןוא

 ןגייווש סָאד, ואוו ,טרָאד ןעוועג יז זיא ךעלקילג ױזַא ,ןדירֿפוצ ױזַא
 ַא? ןייז ןוא ןּבײלּב טרָאד ןלעו טלָאװ יז זַא ,*טרָאװ ןוֿפ ךָאנ רעֿפיט (זיא)
 -רוטַאנ ענייז ןיא .רעטעּפש טָאה קיווייל סָאװ ,ליֿפעג ַא) *"רָאנ םיױּב-דלַאװ
 ןיא יוו ,ויאַאנ ױזַא טינ טייוו ןוא -- טקירדעגסיוא לָאמנייא טינ ,רעדיל
 ךיז טָאה דלַאּב ;טרעיודעג טינ סע טָאה גנַאל רעּבָא ,(עמעָאּפ טנגוי רעד-טָא
 -- זיא יז זַא ,טנָאמרעד המשנ יד

 ..טכַאמ רעזייּב ַא ןוֿפ ןעגנַאֿפעג

 -- ,םיוּב ןייק טינ ןוא םולּב ןייק טינ ןיוש
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 ,טכַאנ רעצרַאוװש ןיא ןַאמ-תולג ַא

 .םייל לקיטש ַא -- טָאג ןוֿפ טנַאה ןיא

 ,טלַאק ןוא טרַאה ןרעוו טגעלֿפ ץרַאה ןיא

 ,סייה ןרעוו טגעלֿפ ,םַאלֿפ יו ,ךרַאמ ןיימ

 ,טלַאֿפ רעכלעוו ,ןרעטש ַא ױװ ןוא

 ,סיורגלמיה םעד ןיא ךיז טשעלרַאֿפ

 קנַאדעג ןיימ ןלַאֿפ טגעלֿפ ױזַא

 קנַארק ןייגסיוא ןוא ךיז ןֿפרַאװ ןוא

 ..זייא לקיטש ַא -- טלַאק ןּביילּב ןוא

 ןעז ךיא געלֿפ טלוּב טלָאמעד א

 יזיירג רעזייב ַא ןייז ןיימ זיא'ס יוװ

 *עטזײרגרַאֿפ , יד ןוא ןטכיררַאפ טנָאקעג טינ זיירג םעד טָאה רוטַאנ יד
 ...טקיטייוועצ ,קיאורמוא לָאמַארעדיװ זיא המשנ

 ןעקנעּב ןוֿפ" גָאט םעד ,ור ןוֿפ גָאט םעד ,תּבש ןיא יז טניֿפעג ור לסיּב ַא
 -- "םולּב רעטייוו ַא ךָאנ

 טייױו ךיז טליו סע ..קילג םסענייר ךָאנ

 ,טכַאמ ןיא סיורג ,זָאלגרָאז ןָאט ילֿפ ַא

 ,טכַאנ ןוא גָאט ןשיוצ ץינערג םוצ

 טיײרטש-טנווָא סנדייּב ןוֿפ טרעוו'ס ואוו

 .טייז-ברעמ יד טולּב טימ טּברַאֿפַאב

 עגנוי יד טָאה ,םיורט ןוא ור ןוֿפ גָאט םעד ,גָאט ןקידתּבש םעד טימ

 טזומעג ךיז טָאה יז יװ ױזַא ,ןענעגעז דלַאּב ךיז טזומעג המשנ עטנלע ןוא

 ;טלייצרעד יז ...רוטַאנ רעד ןוֿפ טייקנייש רעד טימ ןדייש

 טכיל ןשיווצ .ןטָאש ןשיווצ

 טיילגַאּב ןוא ךיא ןיּב ןסעזעג

 העש עטצעל יד ,גנַאגרַאֿפ-ןוז סעד

 טיר למיה רעד .גָאט-תּבש ןֿפ

 ליױו רעדעי טימ ןוא ,טָאה טנערּבעג

 .ץרַאװש ךיז טקעדרַאֿפ ןוא טססוגעג

 טילגעג טָאה רָאנ דלַאװ ןוֿפ גערּב סייב
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 ...ץרַאה סָאד טקירדעג ,לַארטש רעטצעל ַא

 ,לַארעּביא ןיוש ןעוועג טסּברַאה זיאיס

 ,סַאג ןֿפױא טָאה טצנַאטעג טניװ ַא

 לַאזקיש ןוֿפ חילש רעזייּב ַא

 .סַאנ ןוא טכיײֿפ ,זיא ןעוועג טלַאק ןוא

 טלעק ןוֿפ סעטעשטרָאקעגֿפױא ןַא

 טָאה לּביטש סעדעי טרעדיושעג

 .טלעוו רעד ןיא סַאזנייא -- לטעטש ןיא

 .טָארעגסױא ןיױש ץלַא טָאה טסּברַאה רעד

 טיט ןענייז ןגעלעג דרעריד ףיא

 ,טײרדעגֿפױא ,ןעמולּב ןֿפרָאוװעצ

 ,טּבױטשרַאֿפ דמַאז ןיא טצומשרַאפ ,טקילֿפעצ

 טלַאק טרעוװיס ןעוו ןעמיױרט סנשטנעמ יו

 .טּביילגעג ייז ןיא טָאה סָאװ ,ץרַאה סָאד

 ןיא ןענייז ,"לַאזקישילַארעּביא, ,"ץרַאה:ץרַאװש, יו ןעמַארג ענױזַא

 -ילָאּבמיס רעד ןיא רעּבָא ,טרעטלערַאֿפ ןעוועג סיוועג ןיוש 1908 -- 7

 ןוֿפ ,טניו:טסּברַאה םעד ןוא גנַאגרַאֿפ-ךוז םעד ןשיוװצ גנודניּברַאֿפ רעש

 יו ,טייז רערעדנַא רעד ןוֿפ ,טנלע סהמשנ רעד ןוא ,טייז ןייא

 בור'ס יד ןוֿפ ןסילֿפ ןכעלריטַאנ ןוא ןקידעּבעל םעד ןיא ךיוא
 עוויטַאערק עקידנגָאװצליֿפ ַא סעּפע ןיוש ךיז טליֿפ ,ןזרעֿפ עשיּבמַאי

 ס'המשנ רעד ןוֿפ גנַאג ןקידרעטייו םעד ןיא ךיוא ךיז טריּפש יז .טײקשירֿפ

 -עצ ןצנַאג ןייז .גנולייצרעד -- רעקידעּבעל רעייז רעּבָא ,רעגנַאל וצ לסיּב ַא

 לייט ןסיורג ַא ןוא גנַארד ןשירעֿפעש:-ךעלטנגוי ןצנַאג ןייז ,טימעג ןטרעדור

 ןָאטעגנײרַא טעָאּפ רעגנוי רעד טָאה גנורַאֿפרעד-טנגוי רערעווש ןייז ןוֿפ

 -ָאטיױא ?ָאטינ טרָאד זיא סָאװ .גָאלָאנָאמ ןשיטעָאּפ-שירֿפ ס'המשנ רעד ןיא

 -- עריטַאס עלַאיצָאס ,רָאלקלָאֿפ ,גנורעדליש-הביבס ,ןטנעמעלע עשיֿפארגָאיּב

 סע, :"לידבמה, ךָאנ רעטומ ענעגייא ןייז רע טנָאמרעד טָא ?טינ סָאװ ןוא

 טנֿפע ןוא "דיירק , יו ךיילּב ,עקיטעמוא ןַא ,םָארק ןיא ןיוש עמַאמ ןיימ טייג

 רעיינ ַא ױזַא םּתס טינ "םוהּת, זיא ייּברעד ..."םוהּת ןוֿפ סָאלש םעד ןיוש

 עשימָאנָאקע-לַאיצָאס ַא עקַאט ךיוא רָאנ ,"םָארק, וצ םַארג רעטכירעגמוא ןוא

 :לטעטש ןוֿפ גנוצַאשּפָא

 םיוכרוד ךעלרעײֿפ עקנַארק ןיוש

 ,ןָא ןדניצ ךיז (עינרעטַאמ טימ
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 זה סנדעי ןוֿפ ץֿפיז ַא טמוק סע

 ןָאט וצ סָאװ טינ טָאטש ןיימ טסָאה סע

 סַאנ ןגער ןיא םוא ןיוש טֿפױל ןעמ

 ,סַאג רעדעי ףיױא ,קרעמ עלַא ףיוא

 ..טיורּב ךעלקיטש ,הסנרפ טכוז ןעמ

 ןױש הלגע-לעּב רעד טנַאּפש סע

 ...טייג הנוק ַא ...דרעֿפ ןטלַא ןייז

 .יןיױועג ךיוא ןוא גירק ןױש רעה ךיא

 טייקכעלקריוו רעכעלגעטגעט סלטעטש םעד ןוֿפ דליּב שיטסילַאעד ַא
 -ער רעד טימ טמיטש ,"ךעלרעיײֿפ עקנַארק, זיא ויטקעידַא רעלעניגירָא רעד)

 -כַאניוצ-תּבש רעשיטסַאטנַאֿפ-ּבלַאה סלטעטש םעד זיא טָא ןוא -- (טעטילַא
 :רָאלקלָאֿפ רעקיט

 ,טייו טינ גערּב ןוֿפ ,ךייט ןּבעל ןוא

 -- טיירש *הברוח; יד יו ךיא רעה ןיוש

 ,ריט ַא ןָא ךיוא ןוא רעטסנעֿפ ןָא

 .ךַאד רעליה ריא -- טניװ ןוֿפ לּפש ַא

 :ריש-סידש רעד ןיש ךיז טרעה טרָאד

 ..ןס ַא סיֿפ ןוֿפ יירעפומ ַא

 ,יירעגנילק ַא ,שינעצנַאט ולג

 ,ירעגנירפש ַא ,שינעּפַאלק

 רו ַא ךיא ןוא שינעֿפיֿפ

 ומ ולמ ולָמ ..ײרשעגדלַאװג רעטקיטשרַאֿפ-ףימ

 -כַאנ'וצ תּבש יד ךיז טליֿפ ןזרעֿפ יד ןוֿפ יירעגנילק םצע םעד ןיא

 .יעילַאנַאכקַאװ עקיט

 :םיתמ יד ךיוא ןוא ,ָאד ןענייז םידש יד

 ,ןיווש ךיא רעה סלוע-תיּב ןופ ןוא
 טדיילקעגנָא סיתמ ןעמוקיס יװ
 ןייג וצ ךיז ןטיירג ,ןסיױו ןיא
 טיירּב ןטרָאד ןוא לוש רעטלַאק ןיא
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 ,טכַאנ רעּבלַאה זיּב ךיז ןגיילעצ
 -- ךָאנרעד ךיז ןעמענ ןענווַאד םוצ
 -- טכרָאֿפ וא קערש טימ גנַאל ןענווַאד םוצ
 ,ךָאוװ רעצנַאג ַא ףיוא ןקעלק לָאז'ס
 ,לעה ןּפמָאל יד ןדניצנָא וצ
 ןײֿפ ןוא ןייזש הרוּת ַא ךָאנרעד
 לעז עדעי ןוא ,ןעמענסױרַא
 ..ןייז הרות הלוע ןֿפור וצ

 רעקידלטעטש רעד ןוֿפ לייט ַא ןעוועג זיא סָאװ ,קיטסַאטנַאֿפ קיטש ַא
 רַאֿפ ןלָאמ קיווייל סָאד טזָאל ןגעוו םזילַאער ןוֿפ טינ -- רעּבָא ,טעטילַאער
 טימרעד זיא רע .עמעָאּפ רעד ןוֿפ טלַאטשעג:-טּפױה רעד ,המשנ ןייז זדנוא
 רעשיטעָאּפ רעד ןוֿפ רקיע עמַאס םוצ תוכייש ַא טָאה סָאװ ,סעּפע ןסיוא
 געוו ריא ןטכיײלַאּב ס'המשנ רעד וצ טימרעד וצ זדנוא טיירג רע .גנולייצרעד
 וצ קירוצ ןרעקמוא ךיז ןוא ןזָאלרַאֿפ םיא ןלעװ טינ ריא ןוא םונהיג םוצ

 ןגעוו טלייצרעד יז ...ןײלַא םונהיג רעד יו ,םונהיג רעמ זיא סָאװ ,דרע רעד

 ריש זיא יז ןעוו ,לטעטש ןיא ןטכַאנ-וצ-תּבש עקיטסּברַאה ענעי ןוֿפ םענייא
 -- טכוזעג טָאה יז ,טייקטנלע ןוֿפ ןרָאװעג עגושמ טינ

 !געוו ַא ,געװ ַא . . .

 קָאלג טנגוי ןיימ ?סיא ךיא םענ וואו

 געט ןוֿפ םוהת ןיא ?ףיוא ךיא גנעה ואוו

 ?גָאטסגנוֿפַאש ןיימ ןָא ךיא דניצ ואוו

 ,תורוש עשיטעָאּפ עכלעזַא ןּביירש וצ טֿפַארק יד ןיוש ךיז ןיא קידנליֿפ
 -מואַאּב ,המוענ עגנוי יד יװ ױזַא ,טעָאּפ רעד זיא ,עטריטיצ סָאװ רָאנ יד יו
 -- קָאלג-טנגוי ןיימ, :יוװ ,ןגָארֿפ ענױזַא ןוֿפ ןרָאװעג טקיניײּפעג ןוא טקיאור
 -סגנוֿפַאש ןיימ ןָא ךיא דניצ ואוו --- געט ןוֿפ םוהּת ןיא ?ףיוא ךיא גנעה ואוו
 -רַאֿפ קידנעייז ,סעגַארֿפ עכעלנייּפ יד ףיוא רעפטנע ןייק קידנּבָאה טינ *?גָאט
 טינ ןײלַא ,לטעטש ןוֿפ ןֿפױל המשנ יד ךיז טזָאל טלֿפײװצרַאֿפ ןוא טרעטיּב

 ..ןיהואוו קידנסיװ

 -- טנעה עדייּב ןטֿפול ןיא טיירּפשעצ

 .טדניוושעג ,גנַאל ןֿפָאלעג ךיא ןיּב

 ,טקע ךיז סַאג עטצעל יד טָא ןיוש

 לימ יד ,קירּב רעטלַא רעד טָא ןוא

} 5 { 



 ,טקעדַאּב ךיור טימ ,קירעזייה טצכערק
 -- ליטש סָאד ,קידנעיירש סָאד -- טָא ןוא
 ,טייק ַא ףיוא רעטדימשעג ַא יו
 דלַאוװ -ןימלע-תיּב רעד ךיז טײגרַאֿפ
 טיירּב ןֿפרָאװעצ ןיש זיא טָא ןוא
 דלַאוועג ַא טימ ..דלעֿפ עטסיוו סָאד
 טגָאי ןוא טניוו רעד רימ ךָאנ ךָאנ טֿפױל
 טסייר ,רעדיילק ײד רימ ףיוא טקילֿפ ןוא
 טסיימש ןוא טגָארט ,רעטעלּב רעמייּב ןוֿפ
 טסייּב ןוא טקילֿפ ,םינּפ ןיא ךיילג רימ
 .טנוה רעדליװ רעטציירעצ ַא יװ
 ,לענש ןֿפָאלעג ץלַא ןיּב ךיא רָאנ
 -- טנוּב ןוא ךולֿפ ןיימ ןיא רעקרַאטש ץלַא
 !טגערפ טינ ,ַא ?ןעמעוו ןגעקטנַא
 ,טָאטש ןגעקטנַא ,ץלַא ןגעקטנַא
 ,טכַאנ ןגעקטנַא ,טסּברַאה ןגעקטנַא
 טָאג ןייז טימ סניימ קלָאֿפ ןגעקטנַא
 !ךיז ןגעקטנַא -- ץלַא ןוֿפ רעמ ןוא

 קירָאיקיצנאווצ ַא םיוק ,עמרוט רעקסנימ ןיא ,ןיוש טלָאמעד ,סע טסייה
 ךיז ןעוועטנוּב טימ טנגונַאּב טינ ךיז (המשנ ןייז רעדָא) קיווייל טָאה ,לרוחּב
 -טרעדורעצ יד ,ורמוא םעד ךיז ןיא ןגָארטעג ןיוש טָאה רע :רעסייק ןגעק
 -- לגנַארעג ןטסקינייװעניא רעמ ןוא ןרעֿפיט ןייז ןוֿפ טעּפמיא םעד ןוא טייק
 ףיילַא ךיז טימ --- ןוא טָאג טימ ,קלָאֿפ טימ לגנַארעג םעד

 ןוֿפ המשנ יד טָאה ,"חישמ ןוֿפ ןטייק ןיא לאירזע ךאלמ רעד יו ױזַא
 ןייק טלָאמעד ןיוש טַאהעג טינ -- ןיילַא קיווייל טניימ סָאד סָאװ ,םונהיג

 טינ ןעגנוּביולג ןוא ןלַאעדיא (ענעגייא ענייז ןוא סטלעוו רעד וצ דלודעג
 :ןטייקכעלקריוו (ענעגייא ענייז ןוא) עריא וצ רָאנ

 ָאד זיא'ס ּביױא זַא ,טלָאוועג ּבָאה ךיא

 ךיג רע לָאז ,ץיגרע חישמ

 !טונימ רעד ןיא -- ךיז ןזירוַאב

 !העש ןייק טינ ןוא טונימ רעד ןיא

 ,טוט רע סָאװ ןסיװ טינ ליװ ךיא

 -- ,טרַאו רע סָאוװ ףיוא ,טרַאג רע סָאװ ףיוא

 ,טֿפָאלש ןוא ץיגרע טגיל רע ּבױא ןוא
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 ףָאלש ןייז רע לָאז ןרעטעמשעצ

 לענש רעטסלענשע רעד ןיא ןעלציפעצ

 !ףוס םעד -- ץק םעד ןיש ןעגנערּב ןוא

 לעֿפַאּב ךיא ליױו !סע לו ךיא לייו

 ...טינ ּביוא ...טכַאמ ןוֿפ טונימ רעד ןיא

 ביוא ,רעדָא שינעקנעּב-חישמ עקידלודעגמוא ןוא עקיאורמוא עזעוורענ יד

 ןטייק , ןיא ןעזעג ןיוש ןּבָאה רימ ייו ,זיא ,"סקעלּפמָאק-חישמ, רעד ,טליוו ריא

 םיא טָאה רע ,ןָא ּבײהנָא ןוֿפ עיזעָאּפ סקיווייל ןיא וויטָאמטייל ַא ,חישמ ןוֿפ
 רעטרעוו יד-טָא ןיא רעּבָא ,רעטרעוו עוויאַאנ רעייז ןיא ךָאנ טקירדעגסיוא
 זיא סע ןוא --- סקיווייל טרָאו עקידרעטעּפש סָאד ןטלַאהַאּב ןיוש ןגעלעג זיא
 רָאנ טינ ,קורדסיוא רעשימטיר ,טרָאו אֿפוג עמעָאּפ רעד ןיא ןיוש ןעוועג
 ...קנַאדעג ןוא ליֿפעג

 -עג זיא רֶע זַא ,טמולחעג ךיז טָאה םיא ןעוו רעדָא) ןֿפָאלעג זיא רע ןעוו
 -רעד גנילצולּפ רע טָאה ,ןיהואוו קידנסיוו טינ ןיילַא ,לטעטש ןוֿפ --- (ןֿפָאל
 :טגָאזעג ,ןכַאז ערעדנַא ןשיווצ ,טָאה יז ןוא ,םיטש ַא טרעה

 !סייה ךיא !קירוצ ,לָאט ןיא קירוצ --

 ?טליױורעדסיוא ךיז ןיילַא טסָאה וד

 דניק-רדח ַא זַא ,סע טמוק יוװ

 ?סיורג ןרעוו גנולצולּפ ןלעוו ןלָאז

 ,דניז ליֿפ ןוֿפ שרוי ַא טמוק יװ

 ,טייק-תולג ןוֿפ גניר רעכַאוש ַא

 ,טייקיּבייא ןופ ןיילק עגד ַא

 -- טוט ןוֿפ טנַאה רעד ןיא לדנעּפש ַא

 ,ךָאי ןוֿפ ךיז ןָאטסיוא ןלעוו לָאז

 ?יטש םיא טגָארט ןוא קלָאֿפ ןייד טגָארט'ס סָאװ

 .ךָאנ ןוא ךָאנ ןגָארט םסיא טעוו ןוא

 ײזַא ,עיסערּפסקע עקיטרַאנגײא ןוא עוויסנעטניא ןיוש ןַארַאֿפ זיא ָאד

 רע טָאה -- טכענק סעטַאט ןוא; :יו ,תורוש ענױזַא ןיא ןַארַאֿפ זיא יז יו

 ןוֿפ ךלימ-תולג ןגייז סָאװ ,טכענק טעכיוא רעדניק ןריוּבעג -- ,טסואוועג

 ןיִּב ןגעלעג ,דרעװש ןייז טליּפשרַאֿפ'ט סָאװ ,רענייא יו, :רעדָא ,"טסורּב

 .."דרע רעד ףיוא ךיא
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 -- ןגעלעג זיא רצ

 ךַאוװש ןוא לױֿפ ,םעטָא ןַא ןָא יװ
 דייש ַא יו ,זיא ץרַאה ןיימ ןעוועג
 טלייצעג ,עטקידיילעגסיוא ןַא
 דײרֿפ טימ טעמּכ ..ּפעלק עטצעל יד
 טלייטעגסיוא יו ,ךיא ּבָאה טקוקעג
 טרעוו גנולצולּפ ןרעטש רעטצעל רעד
 ,טרעטשעצ טרעוו ןוא ּפָארַא טלַאֿפ ןוא
 טיג ףורּפָא ןייק ןוא --- ,ךיז טישעצ
 םוטש ןוא טלַאק ;חטש רעצנַאג רעד
 טילגעג טָאה סָאװ ,סָאד רע טּבָארגַאּב
 ...םורַא טלַאק רעדיוו ךיז טיײרּפש ןוא
 רימ וצ ךיז טָאה רָאנ ןטייו ןוֿפ
 יירעֶליִּבַא רעש טלקייקרעד
 ריֿפ עלַא ףױא טניה זיױלּב ..טניה ןוֿפ
 ײּברַאֿפ זיא סָאװ ,טכיל עטצעל סָאד
 ..רעמ רענייק ןוא -- ןּבָאה טניוַאּב
 ..ץק םעד טאטשנא ףוס רעד ,ָאזלַא

 םענוֿפ ןייגסיוא ןכָאנ .ףוס רעצנַאג רעד רעּבָא ןעוועג טינ ךָאנ זיא סָאד

 ןייז .ףוס ַא ןעמוקעג ןיילַא םיא וצ זיא ,ןעזעג טָאה רע סָאװ ,ןרעטש ןטצעל

 גנולצולּפ טָאה רוחּב רעד ,ןֿפוא ןכעלטנייוועג ןייק טינ ףיוא ןעמוקעג זיא ףוס

 טרעהרעד ךיוא ןוא -- "!דומעיא לוש רעד ןיא טֿפור ןעמ יו ,טרעהרעד

 -- םיתמ יד ןוֿפ ןּברק ַא -- ןטױט-ּבלַאה ַא ןופ ףוריסֿפליה םעד

 לוק ןיימ םיא טָאה !עװעטַאר ךיא,; --

 ןיוע םיתמ לי !ּבעל, :טרעֿפטנעעג

 *!לָאט ןיא רעמ ןלעוו ןעמוק מינ

 לענש ןֿפָאלעגנײרַא ןיּב ךיא

 ,טכירעג ַא ןוֿפ טֿפַארק טימ -- לוש ןיא

 ,טכיל עלַא ןדנוצעגנָא ּבָאה

 טנעוו עטלַאק עלַא יד -- ךָאנרעד

 ..טנערּברַאֿפ ןעוועג ןיילַא -- ןיּב ןוא
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 טָאה ןילַא יז יוו ,םונהיג ןיא המשנ רעד ןוֿפ עטכישעג יד זיא סָאד
 יִז סָאװרַאֿפ ,םעט רעד זיא טָא ןוא -- ןדייז םעד ןעמהרבא טלייצרעד יז
 :דרע רעד ףיוא קירוצ ךיז ןרעקמוא סינ גָאט ןייא ףיוא וליֿפַא ליוו

 גָאט ןייא ףיוא ,עדייז ,ךימ טסֿפור טציא -- ,
 טעּב'ס ואוו ,לוע ןיא טכיל יד ןעעז ןײג
 גָאלק ןוא טסגנַא טימ ,טָאג ייּב ץרַאה טימ
 ."!אטח לע, טּפַאלק ,הליחמ קלָאֿפ ןיימ
 ,טכירעג סטָאג רַאֿפ ןרעטיצ ןייג
 ,טכערעג זיא'ס רעוו ,ןהנעטסיוא ךיז
 טכילֿפ עקילייה ןייז טכעוושרַאֿפ טָאה רעוו
 ?טכעלש זיא'ס רעוו ןוא טוג זיא'ס רעוו ןוא
 ךיא טינ ,רע -- ,טפשמ ליו רע ּבױא
 ,לָאז ןײגּפָארַא םוהּת ןיא רימ וצ
 ,ךיש ענייז ןָאטסיױא לָאז רע ןוא

 !לָאט ןיימ ןייּפ ןוֿפ זיא קילייה לייוו

 -ילייה ןענייז יז !ןדייל ןוֿפ טייקילייה יד :וויטָאמ רעשקיװײל-שיּפיט ַא
 ,דיײר עקידרעטייוו ס'המשנ רעד ןרעה רימָאל רעּבָא ...ןײלַא טָאג יו רעק

 לָאמַא טנָאקעג טָאה בויא ּביוא

 -- ,טנײֿפ ַא טכולפ ןעמ יו ןכולֿפ םיא

 לָאמ טנזיוט סע סיוועג ךיא ןָאק

 !טנייה רָאנ טינ ,תורוד עלַא ךרוד

 ,ןדע-וג ןגעוו לוטיּב ןוא טייקרעטיּב טימ טדער יז יװ םעד ךָאנ ןוא
 ץע רעד טילּב ,םייוניש ןָא ,קימרָאֿפנײא , ואוו ,?טלַאק זיא טכַארּפ יד ואוו,
 רעטנוא ךיז טמערַאװ ןוא טילֿפ ךאלמ רעדעי גנוטסולג ןָא ןוא קיּבייא םייחה
 ןוא טאר ַא ןיא יו ךיז ןציז טַאז םינקז עלַא ,סעדייז יד ואווא ןוא ,"ןוז רעד
 ַא ןוא ,ןתיול ,רּבה רוש םעד רָאנ ןסע ןוא ,לַאװק-דסח ןוֿפ ןייו ןעקנירט
 --- ,"קילג ןוֿפ ןייא ןֿפָאלש ,ןֿפָאלש ןוא קידנעגניז םיסנ ןלייצרעד רָאי ןצנַאג
 -- ןגנוי ױזַא ךָאנ --- םעד ןוֿפ םעט םעד ןכוזרַאֿפ זדנוא טיג יז יו ,םעד ךָאנ
 :גָאלָאנָאמ ןגנַאל ריא יז טסילש ,טײקשיריטַאס רעֿפרַאש ןוא רעניד סטעָאּפ

 דניצ רעסעּב -- ,ןדע-ג םעד ביוא

 ,רעמ סָאו ,רעמ סָאו רימ םונהיג םעד
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 דניז עניימ רַאֿפ ,רימ רַאֿפ ךוז טינ

 -- ,רערט ןיימ טסיירט טינ ןוא החילס ןייק

 גָאטרַאֿפ זיּב לע ןײלַא ךיא ּבױא

 ,גָארט ,ָא ,גָארט ...ןעניֿפעג טסיירט ןייק

 -- !ךָאי-סונהיג ןייד ,לעז-םונהיג וד

 ךָארּב ַא טימ ןעירשעגסיוא טָאה

 .ליטש ןּבילּבעג ןוא -- רוחּב רעד

 זיא רע ןוא ,ןזָאלרַאֿפ םונהיג םעד ןּבָאה תומשנ עלַא יו םעד ךָאנ רעּבָא

 .טנייועצ ךיז רע טָאה -- ,ןייטש ןקידנענערּב ַא ףיוא ןציז ןיײלַא ןּבילּבעג

 .ןּבעל ןשידרע ןכָאנ טֿפַאשקנעּב יד לָאמַא טימ םיא ןיא טכַאװעגֿפױא טָאה סע

 זיא ךָאד ,טכערעג טינ ןוא טכעלש זיא סָאװ ,ןּבעל ַא ,עקַאט תמא ,זיא סע

 -- ןוא ןּבעל סע

 קילג רעדנַא ןיק טציא ךיז טליו םיא
 .קירוצ ףוג ןייז ,ּבייל ןייז רָאנ יו
 ,טולּב ןוא ךרַאמ וייז ,שיילֿפ ןוא טוה ןייז
 טֿפױקרַאֿפ רע טלָאוװ טסּבלעז ןדע םעד
 ..טונימ ןייא שטָאכ רָאנ ןּבעל רַאפ
 טֿפײרגַאּב ןוא רע טליֿפרעד טציא טשרע
 ּביל טָאה רע ךעלטרעצ ןוא סייה יװ
 .רָאֿפ טמוק טרָאד סָאװ ,ץלַא ןוא דרע יד
 טינקעג טציא טָא ,ךיז רע טלָאװ יװ
 ,ןייטש ןוא עלעזערג ןדעי רַאֿפ
 טילּב סָאװ ,עלעמילּב ןדעי רַאֿפ
 ןיימעג זיא סָאװ ,םעד רַאֿפ ךיוא ןוא
 ,גיווצ ןדעי רַאֿפ ..טינ ןיוש טילּב ןוא
 ,טילֿפ סָאװ ,עלעגיײֿפ ןדעי ראֿפ
 ,גיטש ןיא טציז סָאװ ,םעד רַאֿפ ךיוא ןוא
 -- ,טילג סָאװ ,לרעיײֿפ ןדעי רַאֿפ
 -- .לױֿפ טציא ןייז טינ ףוג ןייז טלָאוװ'ס ןעוו

 !ליױמ ,ָא ,זדלַאה ,ָא ,ייוצ ןּפיל ,ָא

 --דרע רעד ףיוא ּפַארַא קירוצ ךיז טזָאל םונהיג ןוֿפ המשנ יד ,זיא ףוס רעד

 ןקיזָאד םעד ןיא .עמעָאּפ רעד ןוֿפ לייט רעטייווצ רעד ןָא ךיז טּבייה ָאד ןוא

 ךיז דרע רעד ףיוא ליוו םונהיג ןוֿפ המשנ יד יװ ,ןּבירשַאּב טרעוו לייט
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 ןייז ךָאנ טקנעּב רבק ןיא ףוג ריא יו ןוא ףוג ריא טימ ןטֿפעהַאּב קירוצ

 .יןעוו ,ןרָאװעג קידעּבעל קירוצ םענייאניא עדייּב רשֿפא ןטלָאװ ייז ...המשנ

 -עגוצ ךיז טלָאװ ,ןּבעל םייּב טַאהעג ּביל טָאה רוחּב רעד סָאװ ,לדיימ סָאד

 ּפָא קינייר ןוא טולּב ןיימ ײנסֿפױא ןָא דניצ ,ףיוא ייטש/, :ףור ןייז וצ טרעה

 א ,ּבעל :טסייה טרָאװ סָאד -- ,טרָאװ ןייא גָאז ,ָא ,ּביוטש ןופ ץרַאה ןיימ

 לדיימ םענוֿפ רעֿפטנע ןייק רעּבָא ."ּביל; :טסייה טרָאװ סָאד ,טרָאװ ןייא גָאז

 סָאד טכַאװעגֿפױא טינ טָאה -- ,טכַאװעגֿפױא טינ טָאה עּביל יד ...טינ טמוק

 ןיא קירוצ םוא ךיז טרעק ,ןּבעל-עּביל ןוא:ּבייל ןָא ,המשנ יד ןוא -- ,ןּבעל

 -ָאמ רעד --- ,וויטָאמ רענעמוקעגוצ-יינ רעד ...ןײרַא םונהיג ןיא -- ורמוא ריא

 רעמ --- יד ןוֿפ טײקמַאזקרעמֿפױא סרענעייל םעד ּפָא-טיצ -- ,עּביל ןוֿפ וויט

 :עמעָאּפ רעד ןוֿפ לייט ןטשרע םעד ךרוד ןעגנירד סָאװ ,ןויטָאמ-עלעניגירָא

 ןוֿפ רוטקורטס םצע יד שטשוטמ טכַאמ לדיימ ןטּבילעג םעד טימ ענעצס יד

 יד ,רעגייטש ַא ,יו -- ,ןלעטש עשיטעָאּפ-טכע עקיצנייא רעּבָא .ךַאז רעד

 ךיוא ןַארַאֿפ ןענייז --- ,טכַאנ רעד וצ ןמיה ריא טגניז המשנ יד ואוו ,לעטש

 ,לייט ןטייווצ םעניא

 עקיטכיוג יירד טלוּב "םונהיג ןוֿפ המשנ ַא, טכַאמ ןעמונעג ןצנַאגניא

 ןוא טנָאקעג קיווייל טָאה 1908 -- 1907 ןיא ןיוש זַא ,סנטשרע :ןטנעמָאמ

 ןוא עוויטימירּפ זייוונלעטש -- ,ןּביירש ןוא ןטסעמרַאֿפ טיירּב ךיז טלָאװעג

 זַא ,סנטייווצ ;ןכַאז עטֿפיטרַאֿפ ןוא עטריצילּפמָאק ךוּת ןיא רעּבָא ,עוויאַאנ

 ,ןֿפַאש ןקידרעטעּפש ןצנַאג ןייז ןוֿפ ןכירטש-רעטקַארַאכ ןוא ןוויטָאמ עקיצנייא

 -יױועניא ןוֿפ ךירטש רעד ,וויטָאמ-חישמ רעד ,ןדייל ןוֿפ ויטָאמ רעד יו

 -ניא ,ךיא-טינ טימ ךיא ןסיגֿפױנוצ ןוֿפ ךירטש רעד רעדָא ,לגנַארעג ןטסקינ

 ןעוועג ןענייז --- ,ןעגנוּבערטש עלַאנָאיצַאנ ןוא עלַאיצָאס טימ עלעודיוויד

 זַא -- ,רקיע רעד ןוא -- ,סנטירד ןוא קרעוװו עטשרע עמַאס ענייז ןיא ןיוש

 -יל ןוֿפ הגרדמ עכיוה ץנַאג ַא טכיירגרעד לָאמטּפָא קיווייל טָאה ןיוש ייז ןיא

 .טֿפַארקסקורדסיױא רעשיטעָאּפ-שיר

 = ר
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 ריּביס ,עגרָאטַאק ,הסיֿפּת

/ 1906 -- 1912 / 

 "םונהיג ןוֿפ המשנ ַא; ןוא ,"חישמ ןוֿפ ןטייק יד; ךרוד ,ןענייז רימ
 רימָאל ,ןֿפַאש ןכעלטנגוי סקיווייל ןוֿפ םָארטש םעניא ןרָאװעג ןגיױצעגניײרַא
 וצ קירוצ -- ,ןּבעל ןייז ןוֿפ ןשינעעשעג יד וצ קירוצ ןרעקמוא טציא ךיז
 -יטילָאּפ ענייז רַאֿפ זיא קיווייל ןעוו ,ןרָאי יד ןוֿפ ןעגנוריסַאּפ ערעקיטכיוו יד
 ,שינעגנעֿפעג ןיא ןסעזעג םיאטח עש

 הסיֿפּת רעקסנימ ןיא טרַאװעג רָאי ייווצ עּפַאנק רע טָאה ,ןסייוו רימ יו

 -ןביז ַא טכַאמעגכרוד רע טָאה טייצ רעד ןוֿפ ךשמ ןיא ...סעצָארּפ ןייז ףיוא
 רעטיּב רע טָאה ,רענָאיצולָאװער רעויטקַא ןַא יו ...קיירטש-רעגנוה ןקיגָאט
 ?ואוו ןוא -- ןרעגנוה געט ןּביז :סעטַארג רעטניה קידנציז ךיוא טֿפמעקעג
 ןיק טינ זיא -- עלָאר ערעדנוזַאּב ַא רָאג טליּפש ןסע ואוו ,עמרוט ןיא
 ...טסעטָארּפ ןוֿפ עמרָאֿפ עגנירג

 ןוא 1915 -- 1914 ןיא ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,רעדיל עירעס ַא ןיא
 טּפיוהרעד ,עקירעמַא ןיא ײרֿפ רעד ףיוא ןיוש ןעוועג זיא רע זע ,רעטעּפש

 ןוא ןּבעל ןייז ןוֿפ רעדליּב רימ ןעניֿפעג ,"סָאלש ןרעטניהג לקיצ םעד ןיא
 ןרָאי יד ןיא -- ןדנַאטשוצ-טימעג ענייז ןוֿפ ןעגנורעדליש ךיוא יוװ ,ןדייל
 ןיא ערַאנ רעד ףיוא רע טגיל טָא .."סָאלש ןרעטניה, ןעוועג זיא רע ןעוו

 :הסיֿפּת

 ,ץרוק זיא ערַאנ יד
 -- ןגייל ךיז רעדעי חומ ןפָאלש רָאנ
 סיֿפ יד רענייא טגייל
 .ןגױא יד ףױא ףױרַא ןטיױוצ םעד

 ּפָאק םעד רענייא ןוא
 ןטייק סנרעדנַא סעד וצ ןָא טרַאפש
 -- גנע זיא ערַאנ יד
 .ןטיױוצ םעד ןזדלַאה רערעדעי זומ
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 ...טמולח ןעמ ןוא *טזדלַאהעג, ױזַא ןעמ טגיל

 ,טרעױמרַאֿפ ןּבױש יד

 ;טנעוו יד ןרעױרֿפעג

 ,לּפמעל ַא ןטָארד ןיא

 .טנערּב סע סָאװ םיוק-סיוק

 קעדוצ רעטנוא גיל ךיא

 ,טנַאוװעג ןעיורג ןוֿפ

 לטניּפ ןייא ףיוא קוק ךיא

 .טנַאװו רעד ןגעקטנַא

 ,ןסעגרַאֿפ ןיוש ץלַא ּבָאה'כ

 ;טיױװו ךיא ןיּב ךיז ןוֿפ

 ןעמ טָאה רשֿפא ,םירו רעוו

 ?טײרֿפַאּב ןיױש גנַאל ךימ

 ןּברָאטשעג רשֿפא ןוא
 ריט רעד יב -- ,ךיא ןיִב

 ,טײצרָאי טנערּב לפמעל סָאד
 ?רימ ךָאנ טײצרָאי טנערּב

 -עווש ןוֿפ תונורכז ןענוגרַאֿפ ךיז קיווייל טָאה רעדיל עקידרעטעּפש ןיא

 -רעד רע טָאה ייז ןוֿפ םענייא ןיא ;ןעגנוּבעלרעּביא ערעטיּב רעמ ןוא ערער

 :טלייצ

 ,סיױו ךיא ,סייו ךיא ,סייױו ךיא

 ןסימשעצ ַא ּבײל ַא סא טעז סע יו

 סיוטש ַא ּבייל סָאד טוט סוֿפ ַא יו ןוא

 ןסילשרַאֿפ וצ סָאלש ףיוא ןירַא גייטש ַא ןיא

 --- דנואוו ןוֿפ ןיױועג סָאד זיא סע סיורג יו ןוא

 ;רעסערג זיא רעגידנואוו ןוֿפ החמש יד
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 דנוּב רעניימעג רעד זיא קיּביײא

 .רעסעלש יד טימ ןעלסילש-הסיֿפת ןוֿפ

 ("סייו ךיא;)

 םעד ןיא טצירקעגנייא ןעלסילש-הסיֿפּת יד ךיז ןּבָאה קיּבייא ףיוא
 ןיא דנואוו ַא טזָאלעגרעּביא ןּבָאה ןדנואוו עכעלרעּפרעק יד .ןורּכז סטעָאּפ
 טָאה רע סָאװ ,םירוסי יד ,ןייּפ יד ןסעגרַאֿפ טנעקעג טינ טָאה רע .המשנ ןייז
 ,ךיז ייּב םייה רעמערָא רעד ןיא ,ןרָאי-רעדניק יד ןיא ,רעירפ --- ןטילעג
 טָאה ןדייל ןינע רעד זַא ,ױזַא .עגרָאטָאק ףיוא ןוא הסיֿפּת ןיא ךָאנרעד ןוא
 עג זיא ,גנוקינייּפ ,ןייּפ .ןֿפַאש ןצנַאג ןייז טינ ריש ןוֿפ טֿפול יד טליֿפעגנָא
 -סיוא ןשיכיסּפ-שיטעָאּפ ןייז ןוֿפ לייט רעשינַאגרָא ןַא ,ןגָאז ןעמ ןעק ,ןרָאװ

 וצ ןענוגרַאֿפ ךיז ןּבָאה סָאװ ,ענױזַא וליֿפַא ןענוֿפעג ךיז ןּבָאה סע .ךיז ןּבעל
 ףיוא ןזיװעגנָא ןּבָאה ייז ,ןעגנוגיינ ?עשיטסיכָאזַאמ, סקיווייל ןגעוו ןדייר
 יז ןּבָאה ;("דנַאל סמענייק ןיא,) "ןגָאטיײװ עֿפרַאש, יװ ,ענייז רעדיל ענױזַא

 :יודיװו ןימ ַא סעּפע יװ ,טנעיילעג טינ ןעד ךיז

 ןגױצעג ךימ ןּבָאה ייז -- ןגָאטייו עֿפרַאש

 ןעמוקעג ריד וצ ךיא ןיּב רַאֿפרעד ןוא

 ,ןגיא עניימ ןרעטש ןוֿפ סױרַא דיינש

 ןעמוג םענוֿפ רימ גנוצ ןיימ סױרַא סייר

 וּבעל וצ ױזַא רימ זיא קיליײווגנַאל

 רעטיר ןוֿפ ץימש :סעגר ךיז ןָאמרעד ךיא

 ןבענרעד ָאד ןוא ,ּבייל סָאד ןקיטולּב

 .רעטירד ַא ןוא רעטיױוצ ַא טרַאוו ןוא טייטש

 ןגָארטעג ךָאנרעד רימ ןרעוו עלַא

 -- ,רעלעק ןיא ףיט רעד ןיא ןֿפרָאװעגניײרַא ןוא

 ןגָאז עניימ ןפיל יד יו ךיא רעה

 .רעלענש סָאװ טמוק ,ךיא ליוו ןדייל עיינ --

 ןדייל עיינ ףיוא גנונעֿפָאה רעד ןיא

 ;רעטגיוועגנייא ןַא ליד ןֿפױא ךיא גיל

 ןדייר עניימ ןפיל יד יו ךיא רעה

 .רעטקילגַאּב ,ךיירגיניק ןייד וצ קכיימש
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 !"ןדייל עיינ ףיוא גנונעֿפָאה, ןוא --- ןדייל ןוֿפ רעטקילגַאּב ַא

 ןוא תומולח ערעדנַא עכעלטע עשּפיה ןכװֿפױא טנעקעג טלָאװ ןעמ
 עלַא יד רעּבָא .רעדיל סקיווייל ןיא גנוֿפָארטשַאּב-טסּבלעז ןוֿפ סעיזַאטנַאֿפ
 אמּתסמ ןענייז גנוקינייּפ-טסּבלעז ןוא גנוקינייּפ ןוֿפ סעיזַאטנַאֿפ ןוא תומולח
 -ײּפעג ןּבָאה ןוֿפ רָאװ רעד קנַאד ַא ןעװעג ךעלדיײמרַאֿפמוא ןוא ךעלגעמ
 .ןרָאװעג טקינ

 םעד בויא ןַא סעּפע ןוֿפ עלָאר רעד ןיא ןעגנוטערטסיױרַא עלַא ענייז
 .ןעגנונָאמרעד רָאנ ,ןשינעמיורט ןייק טינ ,ןעמונעג ךוּת ןיא ,ןענייז ןטייווצ

 -רעד ןײלַא סע רע טָאה ,ךס ַא רעטעּפש ןּבירשעג ,"ךיז ןגעוו דיל ַא. ןיא
 -עג ביל" ןּבָאה ןשטנעמ :"יינש ןיא, רעדיל ענייז טנָאמרעד טָאה רע .טרעלק

 -ייז ,רע טגָאז ,רימ ןוא ,יינש יו סייוו ןעוועג ןענייז ייז לייוו ,רעדיל יד טַאה
 ,"ייז טימ טולּב טקעדרַאֿפ ּבָאה ךיא לייוו ,רעדיוורעד טֿפָא ןעוועג ייז ןענ
 !ייגש טימ טקעדרַאֿפ ןּביילּב טולּב ןעק גנַאל יו

 רעדעֿפ יד לָאמנייא ןעמונעג ךיא ּבָאה

 ,טכיוש ןקיאיינע םעד טרַאשעגּפָא ןוא

 ,רעדעיֵא קערש טימ טָאה טריּפשרעד ןוא

 .טכיזעג ןיא טולּב םיא טֿפרַאװ דרע יד יװ

 ,םערַאוװ ךָאנ ןעוועג זיא טולּב סָאד

 ;טונימ רעטצעל רעד ןיא ןסָאגרַאֿפ יו

 :סערַאיל רעזייּב ַא ןּבױהעגֿפױא ךיז טָאה

 (* ?טולּב טימ זדנוא רע טקינייפ סָאװ וצ ---

 רימ ןעניֿפעג "םערַאיל ןזייּב, םעדיטָא ףיוא ףורּפָא ןטקערידמוא ןַא ('

 -ַאמַארד רעד ןיא) זיאולעה ןוא רַאלעּבַא ןשיווצ ןגָאלַאיד יד ןוֿפ סענייא ןיא

 סרעטּבילעג ןייז ףיױא .(ןעמָאנ ןקיּבלעז םעד טגָארט סָאװ ,עמעָאּפ רעשיט

 -יירפ טָאה יז סָאװ ,ןוֿפרעד קיטיױו םעד ךיז ןיא ןגיזַאּב לָאז רע זַא ,הצע

 :רַאלעּבַא טרעֿפטנע ,ּבייל ןֿפױא טייק ַא ךיז ןָאמעגנָא קיליוװ

 רָאנ ןליפשניירַא טעוו סּכסה ַאזַא

 ןיײירַא טנַאה ןיא טלעוו רעקידתועשר רעד

 -- ,טוג ייז זיא'ס -- ,ןגָאז תועשר טעוו -- ,ַאהַא

 .טקינײפעג ןייז וצ ביל עדייּב ןּבָאה ייז
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 ןּבָאה ייז .טייקיניילק ןייא ןסעגרַאֿפ ןּבָאה ,סרעכַאמ-םערַאיל יד  ,ייז

 ןייז לייו ,רַאֿפרעד טושּפ ,"טולּב טימ זדנוא טקינײּפפ רע זַא ,ןסעגרַאֿפ

 ..ןרָאװעג טקינײּפעג ױזַא זיא טולּב ןגייא

 ,ןגירשעג ןּבָאה יז -- רעדיל עניימ

 ,ירו ןיא עבט יד ןױש זיא סע יװ

 ןגיל דרע רעד ףױוא ןּבילּבעג ןוא

 .ינש טימ ןיוש טקעדרַאֿפ טינ רעמ רעּבָא

 -- רעּביירש ַא קידנעטש ףיוא ןיּב ךיא זַא

 ,םעד ןיא ץלַא ךָאנ תמא ןיימ זיא

 רעּבײל ענעסימשעעג ןוֿפ טולּב ןיא סָאװ

 ..םש רענעסימשעג ןיימ ךיוא טגיל

 -- רעדיל עקלידרעירֿפ יד ןיא .רעטעּפש ןּבירשעג קיווייל טָאה ױזַא
 "טולּב סָאד, רע טָאה -- "יינש ןיא, ןוא "סָאלש ןרעטניה, סעירעס יד ןיא
 טלָאמעד זיא רע ."יינש טימ טקעדרַאֿפ, סע טָאה רע .טנָאמרעד טינ טעמּכ
 רע סָאװ ,רַאֿפרעד סע זיא ...קיטילָאּפ ןיא יו ,עיזעָאּפ ןיא ןָאטעגנײרַא רעמ
 ןוֿפ ןטעָאּפ יד ןוא ?עיזעָאּפ -ךיא; רעד טימ טנעקַאּב ךיז קרָאי-וינ ןיא טָאה
 טָאה גנַאל טייצ ַא סָאװ ,ןעוועג גנוקריוו רעייז סע זיא ?"עגנוי, עּפורג רעד
 ןוא ןעגנוּבעלרעּביא ןטימעגסיוא -- ןזרעֿפ ענייז ןיא ,סנטסקיצניו -- רע

 עכעלטֿפַאשלעזעג-שיטילָאּפ עכעלנע ןוא ףמַאק ןרענָאיצולַאװער ןוֿפ ןוויטָאמ
 -נָא ריּביס ןיא קידנעייז ךָאנ רע טָאה ,ןעעז רעטעּפש ןלעװ רימ יװ ?םינינע
 ןָאט וצ טָאהטג טָאה סָאװ ,("טײהיירֿפ יד ואוו טרָאד;) עמַארד ַא ןּבירשעג
 ,רָאלק זיא .ןלַאעדיא ןוא ןליצ עלַאיצָאס טימ יוװ ,ןּבעל-המשנ סדיחי ןטימ רעמ

 םעד ןרעלקרעד וצ ףיוא ס'העּפשה עקידנסיורד ןכוז וצ קיטיונ טינ זיא סע זַא
 ןייק ןעמוק ןייז ךאנ דלַאּב ןּבירשעג טָאה רע עכלעוו ,רעדיל יד סָאװ ,טקַאֿפ

 עכעלנייּפ יד ףיוא ייז ןיא ןֿפורעגּפָא ךיז טָאה רע סָאװ ,רעדיל יד ,עקירעמַא

 ןעוועג עלַא טעמּכ ןענייז -- ,ריּביס ןוא ס'הסיֿפּת עשיסור יד ןוֿפ תונורכז
 סָאװ ,רעטכיד ַא זיא קיווייל :עכַאֿפניײא רעמ ַא זיא גנורעלקרעד יד .רעדיל-ךיא

 (עשידיי ךיוא ןוא) עשיסור עצנַאג יד זיא ,בגא .סױרַא קיניױועניא ןוֿפ טּביירש
 עלַאיצָאס ַא יו ,עשידיחי ַא רעמ ןעוועג 1906 -- 1905 ךָאנ טניז רוטַארעטיל
 ואוו ,1908 --- 1907 ןוֿפ ןעגנוֿפַאש סקיווייל ןיא וליֿפַא זַא ,ױזַא .רוטַארעטיל
 ןוֿפ ָאכע ןַא סע זיא ,לגנַארעג ןלַאנָאיצַאנ ןוא ןלַאיצָאס ןוֿפ ָאכע ןַא ָאד זיא סע

 .ןעגנומיטש ןיא ןעמיטש סדיחי ַא
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 טעמּכ זיא רעדיל-ריּביס ןוא -עגרָאטַאק סקיווייל ןיא --- ױזַא יצ ױזַא

 יד ,ףמַאק ןלַאיצָאס ןוא ןשיטילָאּפ ןוֿפ ןוויטָאמ ףיוא שינערעהוצנָא ןייק ָאטינ
 -נעזרעּפ-ןייר ַא זיא ,ייז ןיא ךיז טריּפש סָאװ ,םענעגנַאֿפעג ַא ןוֿפ טייקרעטיּב
 ,עטסקינייועניא ןייר ַא -- טײהײרֿפ ךָאנ טֿפַאשקנעּב יד ,טייקרעטיּב עכעל

 -רעד ןוא טלָאמ רע סָאװ ,ץלַא .שינעּבעלרעּביא עשיגָאלָאכיסּפ-לעודיוװידניא
 -- ,םולח רעדָא רָאװ זיא סָאד יצ סנייא ץלַא ,רעדיל עטנָאמרעד יד ןיא טלייצ

 ןשיטעָאּפ-שיריל ןייז ןוֿפ קורדסיוא ןַא ,ןעעז רעטעּפש ןלעוװ רימ יװ ,זיא
 .ןייזטסואווַאּב ןשיטילָאּפ-לַאיצָאס ןייז ןוֿפ טינ

 ,רָאװ ןֿפױא טמולחעג ןּבָאה ןייז ןָא ךיז ןענָאמרעד ןייז וצ ךייש זיא סָאװ

 צקירעיורט ,בגא ,לָאמ עלַא טינ סע ןענייז ,"סָאלש ןרעטניה,ןעוועג זיא רע ןעוו

 ןגעלעג קידנּבָאה יוװ ,ןעניז ןֿפױא םיא טמוק סע זַא ,טֿפערט סע .ןעגנונָאמרעד

 -- זַא ,טמולחעג םיא ךיז טָאה ,ןטייק ןיא רעטדימשעג ַא

 טייהרעליטש רענייא גנולצולּפ

 ,ןריט עלַא טעוו ןנעֿפע

 ,טייק רעזדנוא ןסיירעצ טעוו

 ןריֿפסױרַא הסיֿפּת ןוֿפ זדנוא

 טנַאה ַא רַאֿפ ןריֿפ זדנוא טעוו

 ,ןעמי עסיורג רעּביא ,רעדלעוו רעּביא

 -- דנַאל ןטיױו ,ןטייוו ַא וצ

 ןעמַאמ רעד וצ ןעגנערב זדנוא םייהַא ןוא

 ("רימ ןענייז עטדימשעגנייא ,)

 :הליֿפּת ריא וצ טוט רע ;רעטּבילעג ַא ןגעוו רע טמולח לָאמַא

 ,גָאט ןייא ףיא ריד וצ רעמַאק ןוֿפ רימ סױרַא עבנג

 .גָאט ןקיצנייא ןייא

 ?זיוה ןייד ןיא זיא רעוו ןגערֿפ ךיד ץימע טעוו

 .גָאז ,רעייגכרוד ַא --

 -- גנעהרָאֿפ ןצרַאוװש טימ ,רעטסנעֿפ עלַא ךַאמרַאֿפ

 ;גָאלק ןוֿפ ןמיס ַא
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 ?זיוה ןייד ןיא זיא רעוו ןגערֿפ ךיד ץעמע טעװ

 .גָאז ,רעססוג ַא --

 ריד ףױא ןקוק רָאנ ,ןגיױוש ןוא ןציז לעװ
 ;ךיילק ןייז ןשוק ןוא

 ּפָאק םעד רימ קעדרַאֿפ ,ןוט ּפַאלק ַא ץעמע טעװ
 .טױט זיא רע :גָאז ןוא

 .יוא עטסקינייװעניא קיטש ַא זיא סָאד ,קיריל זיולּב טינ זיא סָאד ןוא
 רערעטסניֿפ ַא רעדָא רעיורג ַא ןטימ ןיא תומולח עיולּב ...עיֿפַארגָאיּבָאט
 ,הסיֿפּת ןיא ןסעזעג זיא טעָאּפ רעגניי רעד ןעוו ,ןרָאי יד ןיא ןענייז רָאװ
 .טעטילַאער קיטש ַא ןעוועג

 -כעלקריוו ערעטצניֿפ רעדָא עיורג יד ןעוועג רעּבָא זיא רעלַאער ךָאנ
 .טייק

 ןיא) זיא --- תונורכז לטעלּב ַא ןיא ןיילַא רע טלייצרעד -- .,טָא ןוא,
 ,רעקיטכיל רערָאלק ַא .טּפשמ ןוֿפ גָאט רעד ןעמוקעג (עמרוט רעקסנימ
 יַאֹּב ,רעטכעוו ריֿפ ןוֿפ גנוטיײלגַאּב רעד ןיא .גָאט-רעּבָאטקָא רעסייוו-יינש
 ןוֿפ ןעגנַאגעג ךיא ןיּב ,ןדרעוש ענעגױצעגסױרַא ןוא ןסקיּב טימ עטנֿפָאװ
 ."גנַאג ךרע ןַא ליימ ּבלַאה ַא .עדייּבעג-טכירעג רעד וצ עמרוט

 ..רעמיצ:טרַאװ ןיא ,עדייּבעג-טכירעג רעד ןיא רע זיא טָא ןוא
 -ָאװדַא רעטסואווַאּב רעד רימ וצ רעמיצ:-טרַאװ ןיא ןיירַא טמוק סע;

 ,רימ טגָאז רע; ,תונורכז יד ןיא רעטייוו רימ ןענעייל ,"שטיוועסורטעּפ טַאק
 ךיז ליו רע ןוא ,רעקידיײטרַאֿפ ןיימ ןייז וצ ןרָאװעג טמיטשַאּב זיא רע זַא
 -- .גנוקידײטרַאֿפ רעד טימ ןייגוצנָא ױזַא יו ןדערנעמַאזוצ רימ טימ

 ,טגָאזעג ךיא ּבָאה --- ,רעקידיײטרַאֿפ ןייק טינ ליוו ךיא --
 ?טסייה סָאװ ---

 טימ טרעֿפטנעעג ךיא ּבָאה -- ,ןקידיײטרַאֿפ טינ ךיז ליוו ךיא לייוו ---

 -- .שינעּפַאלקצרַאה

 :ורמוא טימ טקוקעגנָא ךימ טָאה שטיוועסורטעּפ
 .ךייא טעּב ךיא -- .טגָאזעג רע טָאה -- ,טינ סע טוט --
 -צרַאה רעמ ךָאנ טימ טרעֿפטנעעג ךיא ּבָאה --- ,ןָאט ָאי סע ליוו ךיא --

 ."שינעּפַאלק

 ןיא .ןעמוקעגנָא גנירג טינ םיא זיא'ס ..ןָאטעג ָאי סע טָאה רע ןוא
 ..רעטָאֿפ ןייז גנולצולּפ םלוע םעד ןשיווצ רע טעזרעד רעהרַאֿפ ןטימ ןטכער

 טנערּב דרָאּב עטיור ןייז .רַאװק ןוא רַאד --- ,קיווייל טלייצרעד ,םינּפ ןייז,

{ 59 



 ןעמענ ייז .רעקידנעילג ןוא רעקידנענערּב ךָאנ -- ןגיוא ענייז ןוא ,טילג ןוא
 .."ןהנעט ייז .רימ ייּב ךיז ןטעּב ייז .ךרוד ךימ

 יד יװ ,רעקרַאטש ךָאנ ןעוועג ןענייז תונעט עמוטש סרעטָאֿפ םעד
 -דנַאטש סרענָאיצולָאװער ןגנוי םעד ייז ןּבָאה ךָאד .טַאקָאװדַא םעד ןוֿפ דייר
 -ידיײטרַאֿפ םעד ןכָארּבעג טינ יז טָאה סע יו ױזַא ,ןכָארּבעג טינ טײקיטֿפַאה

 -- ,ץלָאטש ןּבילּבעג ,טנשקערַאֿפ ןּבילּבעג זיא קיווייל .ץנעווקַאלע סרעק

 -רָאֿפ יד ןלעטש ןּבױהעגנָא םיא טָאה טכירעג ןוֿפ רעציזרָאֿפ רעד ןעוו ןוא
 ןוֿפ זיא רעגייטש רעד יוװ ,רע טָאה -- ,לג"דא טסייה רע יוװ :סעגַארֿפ עלעמ
 :טרעֿפטנעעגּפָא םיא ,ןרענָאיצולָאװער עתמא

 ?סעגַארֿפ עטסיזמוא ןגערֿפ סָאװ וצ ָאט ,סייה ךיא יװ ךָאד טסייוו ריא --
 -רָאֿפ רעד סיוא טיירש -- ?טכירעג ןיא ןדער וצ ױזַא ןגַאװ טינ --

 ,ןייז וצ ףרַאד סע יװ ןרעֿפטנע לעֿפַאּב ךיא -- .רעציז
 -- ."טגָאזעג ךיא ּבָאה -- ,ןרעֿפטנע טינ ליוו ךיאא --
 ,סולש םייּב ןטלַאהעג עדער סרָארוקָארּפ םעד ךָאנ טָאה סע ןעוו ןוא

 רע ליוו יצ טגערֿפעג ןטקידלושַאּב םעד טָאה רעציזרָאֿפ-טכירעג רעד ןוא
 :טרעֿפטנעעג זעוורענ ןוא קיטסַאה רע טָאה ,גנוקידיײטרַאֿפ ןייז ןיא ןגָאז סעּפע

 ןענעקייל טינ ךַאז ןייק ליוו ךיא .ןקידײטרַאֿפ טינ ךיז ליוו ךיא -- ,
 ןלוֿפ טימ ןָאטעג ךיא ּבָאה ,ןָאטעג ּבָאה ךיא סָאװ ,ץלַא .ןטלַאהַאּב טינ ןוא

 -רַאּפ רערענָאיצולָאװער רעשידיי רעד ןוֿפ דילגטימ ַא ןיּב ךיא .ןײזטסואווַאּב
 עשירַאצ יד ןֿפרַאװאוצרעטנורַא ,ןעק ךיא סָאװ ,ץלַא וט ךיא ןוא ,"דנוּב, ייט
 "..ןעמַאזצ ךייא טימ םינילּת עקיטולּב יד ,טֿפַאשרעהטסּבלעז

 זיא ןיד-קסּפ רעד ..ןדייר טזָאלעג טינ רעמ םיא טָאה רעטכיר רעד
 ףױא ןרעוו טקישרַאֿפ ךָאנרעד ןוא -- טעּברַא ענשזרָאטַאק רַאי ריֿפ, :ןעװעג
 (* "ריּביס ןייק קיּבייא

 רעטנוא טרעטַאמעג ךיז רָאי ייווצ רע טָאה עגרָאטַאק רָאי ריֿפ יד ןוֿפ
 "רוט רענשזרָאטַאק רעטסואווַאּב רעד ,"יקריטוּב, ןוֿפ םישזער ןשמונהיג םעד
 -ָאיּבָאטיױא ןַא ןיא רימ ןעניֿפעג ןּבעל-עגרָאטַאק ןייז ןגעוו .עװקסָאמ ןיא עמ
 סנקלָאװא דיל םעניא -- ,1939 ןיא ןּבירשעג טָאה רע סָאװ ,דיל ןשיֿפַארג
 :גנורעדליש יד-טָא -- "דלַאװ ןרעטניה

 הסיֿפת ןוֿפ ערַאנ רעד ףיא -- -- --
 ןגיל ךיא געלֿפ (ןלייצרעד רעטציא ריד סע זומ ךיא ,ָא)

 טמולחרַאֿפ ,טֿפושיּכרַאֿפ ןקוק ןוא

 .1939 ,רַאונַאי ,קרָאירינ ,"גנוטייצ-רעדניק, (*
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 רעד וצ ןוא רעטמעשרַאֿפ רעד טנַאװ רעד וצ ןעלכיימש ןוא

 .רעטכעוו ןוֿפ טנַאה רעקידנגָאלש

 ןעוועג ןענייז רימ ןּבעל ןגעלעג ןענייז סָאוװ סירבח יד ןוא

 .טֿפועיכרַאֿפ רעמ ךָאנ

 טינ ךָאד ןוא ערעדנַא יד ענייא טַאהעג ּביל ןּבָאה רימ ןוא

 .ןגָארטרַאֿפ ךיז טנעקעג

 ןיױועג סָאד זדנוא ןיא בייל סָאד טניױועג טָאה סע ןוא

 ,הואת רעטקידיילַאּב ןוא לקע ןֿפ

 ןףליונק עסואימ ןיא ךיז טיירדעג ןוא ,ךיז טרעדיילשעג ןוא טנייועג

 ןגיוצעג ךיז ןּבָאה טנעה יד ,ןכָארּבעג ךיז ןּבָאה ינק יד

 ,טרעווילגעג טָאה זדלַאה רעד ןוא

 ,רעײֿפ ןכעלטכַארַאֿפ ןוא םענטומ ַא טימ טנערּבעג ןּבָאה ןגיוא יד ןוא

 קידנּפוטשקעווַא ,ןכָארּבעג ךיז ינק יד ןּבָאה ךָאנ רעמ ןוא

 ,ןכש ןוֿפ ףוג םעד האנש טימ

 לױמ ַא טימ ףָאלש ןיא רענעגיוצעגסיוא ןַא ןגעלעג זיא סָאװ

 .רענייצ עטצירקעגֿפױנוצ

 רעטכעוו רעד ידּכ ,רעטסילֿפ ןיא יו ליטש ןדייר געלֿפ ךיא
 ,ןרעה טינ לָאז רעזייּב רעד

 עֿפרַאש ןרעיוא טָאה רעזייּב רעד רעטכעוו רעד רעּבָא
 .רעטסילֿפ ַא ךיוא טרעהרעד ןוא

 ךימ טיג ןוא ןײרַא ךיז טסייר ןוא רעמַאק יד ףיױא טסילש רע
 רעדיילש ַא טעּפמיא טימ

 ןטימניא וטסגַאװ יו -- :ערַאנ רעד וצ ּפָארַא םינפ ןטימ
 -- -- "?ןייז ךַאװ טכַאנ

 םירבח עניימ ףיוא טכַאנ ןוֿפ ןטימרעדניא ּביל ּבָאה ךיא, --
 ךָאנ רעמ ןוא ,ןקוק וצ

 לעוו ךיא סָאװ רעד ןגעוו ןטכַארט ןוא ןציז וצ ּביל ךיא ּבָאה
 -- -- ."רעטעּפש ןּבָאה ּביל

 רעֿפרַאש ךָאנ ןוא ,ןייטש ַא יו ךיז ּפָארַא טזָאל טסױֿפ ןייז
 .רעטכעלעג ןייז -- טסױֿפ ןוֿפ

 .ןקוק וצ םירבח ףיוא ּביל ּבָאה ךיא סָאװ רַאֿפרעד רעטכעלעג ַא
 ,רעד ןגעוו טכַארט ךיא סָאװ ,רעמ ךָאנ רעטכעלעג ַא ןוא

 .רעטעּפש ןּבָאה ּביל לעװ ךיא סָאװ

 -- רעטנָאלּפעג ןוא סיוטשעג ,לּפַאצעג ,ןֿפוג עטֿפושיּכרַאֿפ ןוֿפ יירשעג
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 טימ דרע רעד וצ ּפָארַא טלַאֿפ ףוג ןיימ ןענַאוו זיּב

 .ןגיל טּביילּב ןוא ךליהַא

 ,הקסֿפה עניילק ַא טכַאמ טפעלש עכלעוו טנַאה יד :ןיינ ,ָא ?גנַאל ףיוא

 ןפעלש ךימ רעדיו יז טמענ הזגור רערעקרַאטש ַא טימ סעדכָאנ ןוא

 .ןגַאזגיז וא פערט ענרעזייא רעביא ,ןרָאדירָאק עגנַאל רעּביא

 ,סירבח ןוֿפ טנוּב ןטכַאוועגֿפױא ןוֿפ תולוק עקידנרָאצ ןרעמָאי סע

 ןעפוט סע ,ּבױש ךיז ןכערּב סע ,סעטַארג ןיא ןטסיױֿפ ןרעמַאה סע

 .ןקירּב ענרעזייא רעּביא ּפָאלַאג יוו ּפָא ןעגנילק ,סםיֿפ ענעגָארטעצ

 ןענעֿפע סע ,רעױט ךיז ןענעֿפע סע ,ריט ךיז ןענעֿפע סע

 .ךעלרעיוט ךיז

 ,רימ רעּביא ןגער רעמערַאוװ ַאזַא -- -- -- לָאמַאטימ ַאש -- ןוא

 .ךעטיור ַאזַא

 ןיימ ןוֿפ ןעניר טמענ קינָאה רעקיפעלק רעטצריוועג ַאזַא

 ןפיל ןוא ןרעטש

 ךיז טייגעצ ןוא ,קירוצ זדלַאה ןיא ןײירַא ךיז טסיג ןוא

 .רעדילג עניימ עלַא רעּביא

 -ַאק רָאי עגנַאל ,עגנַאל ריֿפ יד וצ ףוס ַא ,ךעלדנע ,טמוק 1912 ןיא

 ןייז ןוֿפ טֿפלעה ,"ערעטכייל  ,עטייווצ יד ןָא ךיז טּביה סע ןוא --- ,עגרָאט

 ..ריּביס ןייק םיא טקישרַאֿפ ןעמ :ףָארטש

 .ששרַאמ .שרַאמ
 .ּבייֵל סָאד -- טגווייל ןּבָארג ןיא
 .סיֿפ יד -- ךעלצעלק ענרעזייא ןיא
 .ןעלסקַא יד ףױא לגָאל רענעקורט ַא

 (*...עשידָאמטלַא סָאד ,)

 ..?שרַאמ, רעד ךיז טיצ םישדח ,ןכָאװ

 ןטייז יד ייּב םורַא ןטַאדלָאס
 .ןעייר ןיא ןריֿפ וצ ןעייטש רימ
 ,לסקַא ןֿפױא טיורּב טימ לקעז ַא

 ןעיײג רימ ןוא -- !שרַאמ :יירשעגסיוא ןַא

 טשרע ןָא טגנַאֿפ ןגרָאמירֿפ רעד ,טכַאנ ךָאנ

 ;ןעמענרַאֿפ חרזמ סענוֿפ גערּב ןייא
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 ,םולח ןיא יוװ ,ךַאוװ-ּבלַאה ןעייג רימ

 ןעמערּב יד ףיוא ףָאלש רעד ךָאנ טגיל זדנוא

 ,ןעלסקַא ןָא ןעלסקַא ךיז ןגָאלש סע

 ;ןעינק ןָא ןעינק ךיז ןּפַאלק סע
 ,ןגױא ענעֿפָא טימ עדנילּב ,רימ

 .ןעייר יד ןשימעצ ,ןעיירדעצ

 ,רעטכעוו יד ןעײרש "*!גנונעדרָא ןיא; --

 ןעיירשעג סרעטכעוו יד ןגלָאֿפ רימ

 חרזמ םעניא סױרַא זיא ןוז יד

 ..ןעיײג רימ יװ ךיוה רעד ןוֿפ טקוק ןוא

 ("ןטַאדלָאס,)

 סרעייג "עכַאװיּבלַאה , יד ךיוא ?ןרַא ריא סע לָאז ןוא -- טקוק ןוז יד

 קיאור ױזַא :טײקטרעטיּברַאֿפ ןוֿפ ןמיס ןייק סױרַא טינ (דיל םעניא) ןזייוו

 ."ויטקעיּבָאשירעלטסניק, ױזַא ,טעָאּפ רעגנוי רעד ץלַא סָאד טלייצרעד

 רעו שטָאכ טלָאװ; :("ןגעוו עטיוט, דיל םעניא) ךיז טגָאלק רע ןעוו וליֿפַא

 ַא ױזַא טַאלג ;ןגעװ אצוי ןוֿפ "ךייא וצ דירֿפ , :ןגָאז ,ןגעקטנַא זדנוא ןעמוקעג

 זיא -- ,"ןעמעשרַאֿפ ךיז ןוא --- "ריד וצ דירֿפ? :ןגָאז ,ןעמעוו ןוֿפ ןעז ןטָאש

 ,קורדנייא םענוֿפ גנוקרַאטשרַאֿפ יד יו ,ךיז ןגָאלק סָאד ןסיוא ױזַא טינ רע

 .טייקטיוט יד .ןגעו רעריּביס עטױט יד םיא ףיוא טכַאמעג ןּבָאה סע סָאװ

 ..טכַאמעג רעדימ ךָאנ סרעייג עדימ יד טָאה טייקליטש יד

 .לָאצ ןיא טרעדנוה יירד ,ןיוש געט יױוצ ןעייג רימ

 ,?ָאמַא טקידניזעג ,ןעוו טסייו רעוו ,ןּבָאה רימ

 גנַאל ןוֿפ ןיוש דניז יד ןסעגרַאֿפ ןּבָאה רימ

 .גנַאגרַאֿפנענוז ןיא ןעור ךיוא ןרַאג ןוא

 ("דנַאנַאכָאנ;)

 יײז טּבײירט טנַאה עקידנֿפָארטש ַא סעּפע .ןעור טינ טזָאל ןעמ רעּבָא

 ..?דנַאנַאכָאנ ,דנַאנַאכָאנ ןייג וצ,
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 ,טדימשעג רעוו זיא

 -- ןיטש ַא ןָא טייק יד ןפַאלקעצ טינ ןעק

 ?וט ןעמ לָאז סָאװ

 ןייג ןעמ ףרַאד ןייג רָאנ ןטייק יד ןעמ טגָארט

 ("גנַאל ךיז ןעמ טייג,;)

 .םישדח ,ןכָאװ ,געט ןרָאװעג ןּבירטעג ,ןעגנַאגעג רע זיא ױזַא-טָא ןוא

 ףיוא טצעזעגֿפױרַא ,ערעדנַא טימ םענייאניא ,םיא ןעמ טָאה ,ךעלדנע
 ןיא לֿפרעד ַא ,םיטיוו ןייק טכַארּבעג םיא טָאה ףיש יד .ףיש-ןטנַאטסערַא ןַא
 יַאנעל ךייט רעד ןוֿפ טייז רעטכער רעד ףיוא ,קסטוקריא ןוֿפ טנגעג רעד

 עדליוו ןוא עטכידעג ןטימ ןיא ,ןַאּבנזיײא ןַא ןוֿפ טייוו טסרָאיװ טנזיוט עכעלטע
 ,1912 טסוגיוא ףוס ןעוועג זיא סָאד .רעדלעוו

 טריֿפ ןעמ ,גערּב ןֿפױא ףיש-ןטנַאטסערַא םענוֿפ ּפָארַא םיא טזָאל ןעמ
 -ַארטסינימדַא רעשיֿפרָאד רעד) "טסָאלָאװ, רעמיטיוו ןוֿפ זיוה םוצ וצ םיא
 טימ ...ןָאט וצ סָאװ טינ רע טסייוו קילג סיורג ןוֿפ .ײרֿפ זיא רע ןוא -- (עיצ
 ןיא זיא סע סָאװ ,ךוּבגָאט ןייז ןיא רע טּבײרשַאּב רעטעּפש געט עכעלטע
 ,ןיײלַא ןּבילּבעג זיא רע ןוא קעװַא זיא "יָאװנָאק, רעד ןעוו ,ןעמוקעגרָאֿפ םיא

 טליוו רימ .רוּכיש ַא יוװ ייג ךיא, :ליוו רע סָאװ ,ןָאט וצ ײרֿפ ,ןײלַא רענייא
 -- רימ םורַא טלעוו יד ןעז ךיז טליוו רימ .ןגיוא יד ןסײררעדנַאנוֿפ רעּבָא ךיז
 ױזַא ךיא ּבָאה טנעמָאמ ןרעייט ןוא םענעטלעז םעד-טָא ףיוא .יינ ןוא רָאלק
 טימ טינ רעּבָא טָאה רע .."ןּבעגעגּפָא ןרָאי ליֿפ ױזַא ,טרַאװעג ןרָאי ליֿפ
 'וצ ןעמעוו ,טינ טָאה רע .גנואיײרֿפַאּב ןוֿפ דײרֿפ עסיורג יד ןלייט וצ ןעמעוו
 יד רעּביא ױזַא םורַא ךיז רע טיירד גנַאל-ןהעש .ךעלקילג זיא רע זַא ,ןגָאז
 םעניא ,עציײלּפ ןֿפױא ללעז עמרוט ןטימ ,ףרָאד רעריּביס םענוֿפ ךעלסעג
 ןײלַא ,סרעניואוונייא עטלַא יד ןוֿפ רענייא זיּב ,טַאלַאכ-ןטנַאטסערַא ןגנַאל

 -יס עטלַא יד ,ריטרַאװק עקילייװטייצ ַא ןזיוועגנָא םיא טָאה ,רעטקישרַאֿפ ַא
 רעד טָאה טרָאד .ענעמוקעג יינ רַאֿפ ןעגנודעג יז ןּבָאה סרעניואוונייא רעריּב
 ןעוועג טּפשמרַאֿפ זיא סָאװ ,טנַאטסערַא רעגנוי ?רעטיירֿפַאּב, עגרָאטַאק ןוֿפ

 סָאד, .טנדרָאעגנייא זיא סע יוװ ךיז לייוורעד ,ריּביס ןיא קיּבייא ןּביילּב וצ
 ץליוה ריֿפ .ןיילק ןעוועג זיא ,ךוּבגָאט ןייז ןיא טנכיײיזרַאֿפ רע טָאה ,רעמיצ

 (= "..ךעלרעטסנעֿפ יירד .ענעּבירעגּפָא ,עטלַא ,טנעוו

 ,קרָאידינ ,"גָאט, -- ריּביס ןוֿפ ןציטָאנ ךוּבגָאט ,"טײהײרֿפי (י

 ,1949 ,לירּפַא ןט-14
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 ןיא טינ רע טּביילּב וצרעד .ײרֿפ זיא רע יּבַא ?סע טרַא ןעמעוו רעּבָא

 ,עטקישרַאֿפ עכעלטע טימ ךיז טנעקַאּב רע .גנַאל וצ שדקה רעריּביס םעד-טָא

 ןעגניד ייז .םיבשוּת עּבלַאה ,רעירֿפ ןוֿפ טרָאד ןיוש ןעוועג ןענייז סָאװ

 ןַא ןריֿפ ןוא -- םירעיוּפ עקיטרָאד יד ןוֿפ םענייא ייּב זיוה ַא תוֿפּתושּב

 רעטניוו ןגנַאל ןֿפױא ץלָאה טימ ךיז ןגרָאזַאּב ייז .טײקשיטַאּבעלַאּב ענעגייא

 רעטעּפש .ןגירק טרָאד טנעקעג טָאה ןעמ סָאװ ,זײּפש טרָאס םעד טימ ןוא

 עשידיי עכעלטע יד ןוֿפ רעזייה יד ןיא רעײגנײרַא ןַא קיווייל טרעוו לסיּבַא

 יז ןּבָאה סָאװ -- ,עטקישרַאֿפ עלענימירק ןוֿפ סעילימַאֿפ --- ,סעילימַאֿפ

 'ר ןוֿפ החּפשמ יד ןעוועג זיא ייז ןשיווצ .טרעגריּבעגנייא ןיוש ריּביס ןיא

 ןרָאװעג קנַארק ןכיגניא זיא רע .רֿפס עדוי לקיטש ַא ,ןדיי ןעמורֿפ ַא ,ןהשמ

 עקיטרָא יד טָאה רע יו ,טלייצרעד רעטעּפש טָאה קיווייל ןוא ,ןּברָאטשעג ןוא

 ןעוועג זיא סָאװ דרע רעד ןיא ןהשמ 'ר רַאֿפ רבק ַא ןקַאהסיוא ןֿפלָאהעג ןדיי

 השמ 'ר רעד טָא רעדייא (* ."ףיט יד ןישרַא ףניֿפ-ריֿפ ףיוא ןרױרֿפעג;

 יעג ברקמ קרַאטש ןקיווייל ןטקישרַאֿפ ןגנוי םעד רע טָאה ,ןּברָאטשעג זיא

 ןגָארקעג רע טָאה ךעלדנע .טּפעלקעגוצ ,שממ ,םיא וצ ךיז טָאה רע ,ןעוו

 יד ךיוא יו רעדניק סהשמ 'ר .ןדיירוצסיוא טרָאװ שידיי ַא ןעמעוו טימ

 ,ךיז טײטשרַאֿפ ,ןענייז ,תוחּפשמ עשידיי עכעלטע עקירעּביא יד ןוֿפ רעדניק

 קיווייל ךיז טָאה .תוא תרוצ ןייק ןוֿפ טסואוועג טינ ןּבָאה ,טבערגרַאֿפ ןעוועג

 -רעל ןָא טּבייה רע ןוא -- יירערעל רעשימייה רעקילָאמַא ןייז ןָא טנָאמרעד

 רע .שידיי ,שיאערּבעה ,ך"נּת ,שמוח רעדניק טעטשיאוגרַאֿפ יד טימ ןענ

 רעד ץוח ַא ,ןּבעל וצ ןענַאװ ןוֿפ לייוורעד טָאה ןוא -- דומיל-רכש טגירק

 יד -- טנלע רעריּביס ןיא -- ןּבעגעג םיא טָאה סע סָאװ ,גנוקידירֿפַאּב

 זיא גנוקידירֿפַאּב יד .ערעֿפסָאמטַא-עילימַאֿפ עמערַאװ יד ןוא טעּברַא םצע

 וצ קשח ןייק טַאהעג טינ ןּבָאה רעדניק יד .עכַאװש ץנַאג ַא ןעוועג רעּבָא

 "עג ךיז רע טָאה .טּפעלקעגוצ טינ ייז וצ ךיז טָאה הרוּת סקיווייל ,ןענרעל

 רעד ןיא ךָאנ טָאה רע .ןטערטרָאּפ ןלָאמ :הסנרּפ רעטייווצ ַא רַאֿפ ןעמונ

 ערעדנַא עקינייא יו ױזַא .ןלָאמ ןוא ןענעכייצ וצ גנוגיינ ַא טַאהעג טייהדניק

 ןעוו ןוא ,טּבַאגַאּב קיטײזליֿפ ןעוועג ןָא ןרָאי עגנוי יד ןוֿפ רע זיא ,ןטעָאּפ

 ןעועג טלָאװ ,ןרָאװעג טנָאמרעד רעירֿפ זיא סָאװ ,רעטעֿפ רעסעדָא ןייז

 -רעקרעװטנַאה רעסעדָא רעד ןיא קיווייל טלָאװ ,רעכעלטנײרֿפ-טסַאג לסיּב ַא

 ַא רָאג ןרָאװעג רשֿפא ,טיירגעגוצ טַאהעג ךיז טָאה רע רעכלעוו וצ ,לוש

 רעּביא ןדיי יד ןוא לארשי ןוֿפ טײקשירעֿפעש עקידתוֿפתועּב יד , (י

 .290 יז ,ינויייַאמ ,1949 ,קרָאידינ ,"טֿפנוקוצ יד , .*טלעוו רעד
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 ןעמוקעג ץונוצ קעה רעריּביס ןיא ךָאד םיא זיא ,ןיילַא ךיז ןוֿפ טנרעלעג
 וצ רעּבָא ןעוועג זיא לֿפרעד סָאד ,רעדליּב יד רַאֿפ ןלָאצ םיא טגעלֿפ ןעמ

 גונעג ןוא םידימלּת גונעג ןּבָאה ןענעק טייצ ערעגנעל ַא לָאז רע זַא ,ןיילק
 ךיז רע טָאה .ןטקישרַאֿפ ןגנוי םענוֿפ ןריטערטרָאּפ ךיז ןזָאל וצ םינלעּב

 יד םורַא זיא םעד טקַאהעג :סהכאלמ ערעדנַא ןָאטעג ןוא טלױֿפעג טינ

 םייּב ןרעטניוו ןּביילּב וצ ןעוועג ןעגנואווצעג ןענייז סָאװ ,סרעּפמַאד עכעלטע

 ןיא ןֿפיש יד םורַא ןטעּברַא ערעווש ערעדנַא ךיוא ןָאטעג .םיטיוו ןוֿפ גערּב
 רעטניוו םעד טּפוטשעגכרוד רע טָאה זיא סע יװ .טסערֿפ עטסקידנענערּב יד

 ,הסיֿפּת רעקסנימ ןיא רעירֿפ יו רעסעּב ןעוועג זיא'ס .1912 -- 1912 ןֿפ
 ןעוועג זיא רע ;"יקריטוּב, רעװקסָאמ ןיא עגרָאטַאק ףיוא יו רעסעּב ךָאנ
 טײקנרױרֿפעג יד, ואוו ,"טלעוו רענערױרֿפרַאֿפ רעד, ןיא ןּביילּב רעּבָא .ײרֿפ
 ןעוו ,טכענ-רעטניוו יד; ואוו ןוא ,"רָאי ןיא םישדח ןיינ עלוֿפ טעמּכ טרעיוד
 -- (* "תעל-תעמ ןיא העש ןצכַא-ןצעּביז טינ-ריש ןרעיודעג ,ןָא ןעייטש יז

 טינ זיא גנוקישרַאֿפ רענערױרֿפעג קיּבייא ,"רעקיּבייא, רעד-טָא ןיא ןּביילּב

 ןטכַארט וצ טסנרע ןּבױהעגנָא ,ךיז טײטשרַאֿפ ,רע טָאה .תילכּת ןייק ןעוועג
 .ןֿפױלטנַא -- ןגעוו

 ןעמולח םעד-טָא ףיוא זיא סע .םעד ןגעוו טמולחעג ךָאנ רעירֿפ טָאה רע
 רע סָאװ ,דיל ַא ןיא שינערעהוצנָא ןַא ןַארַאֿפ גנואיירֿפַאּב ןגעוו םענייז

 .דיל ןייא יו רעמ טרָאד ןֿפַאשעג ,בגא ,טָאה רע ...םיטיוו ןיא ןּבירשעג טָאה

 -- גָאלָארּפ ַא טימ ןטקַא ריֿפ ןיא עמַארד ַא ןּבירשעגנָא ךיוא טָאה רע
 רעּבָא ,טכעלטנֿפערַאֿפ טינ לָאמנייק יז טָאה רע ."טיײהיירֿפ יד ואוו ,טרָאד;
 ךיז ןלעוװ רימ ןוא --- ,טּפירקסונַאמ ןיא םיא ייּב טיהעגֿפױא ךיז טָאה יז

 ,רעדיל יד ןוֿפ ןטּפירקסונַאמ יד .לטיּפַאק ןקידנעמוק ןיא םיא טימ ןענעקַאּב

 -עג ןרױלרַאֿפ ,םענייא ץוח ַא ,עלַא ןענייז ,ריּביס ןיא ןבירשעג טָאה רע סָאװ

 -עג ,רימ וצ ווירּב ַא םענייז טיול ,רע טָאה ,דיל עטיהעגֿפױא סָאד .ןעגנַאג

 ןוא -- ןעמוקעגנָא זיא רע יװ ,םעד ךָאנ דלַאּב ,1912 טסוגיױא ןיא ןּבירש

 -עגסיוא רע טָאה דיל םעניא .ףרָאד רעריּביס םעניא -- ןרָאװעג טײרֿפַאּב
 "יצ רעירֿפ םעניא טנכײצרַאֿפ טָאה רע סָאװ ,ענעגייא סָאד טעמּכ טקירד

 -עהוצנָא רעטנָאמרעד רעד טימ ןוא -- ןזרעֿפ ןיא רָאנ ךוּבגָאט ןטריט

 יד ןיא -- גנואיירֿפַאּב ןגעוו ןעמיורט ןוא ןטכַארט ןייז ףיוא --- שינער

 (** :ןּבירשעג טָאה רע :תורוש עטצעל

 .טרָאד (י

 -עּביױלרעד סטעָאּפ םעד טימ) טכעלטנֿפערַאֿפ ָאד טרעוו דיל סָאד (יי

 .לָאמ ןטשרע םוצ (שינ

 -סיוא ךיז טָאה רע סָאװ ,ןלָאמ ןוא ןענעכייצ לסיּב סָאד .רעלָאמ ַא ,רענעכייצ
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 ,רעײרֿפ ַא טציא ןיוש ןיּב ךיא א
 .ליוו ךיא ּביוא ,ןֿפָא טרעוו ץלַא ןוא
 ,רעיײֿפ ןָא ,ןיילַא טכַאנייּב ףָאלש ךיא
 .ליטש זיא ץלַא ןעוו ץנַאט ןוא גנירּפש ךיא
 ןדנוטוע טימ רעווש טינ רעמ ךיז גָאלש ךיא
 .ןדנואוושרַאֿפ ךיג ףיוא גָאט ןיימ טרעוו סע

 ,ןגעוו טנזיוט ףיוא םורַא ײג ךיא

 .טרָא ןץייא ףיוא טינ רעמ ךיז יירד ךיא

 ןגער רעטנוא סערוטש ןיא יטש ךיא

 -- טרָאװ סעיינ ַא ץלַא ןיא רעה ןוא

 .ןלעווק עשירעֿפעש עֿפיט ךרוד

 ,עלעז ןיימ זיא סָאד :טמוטש ךַאז ןייא רָאנ

 .טכַאנ ריא ןיא ןסָאלשרַאֿפ טגיל יז

 .ןיוש ןעוועג ךיא ןיּב םוטעמוא

 .ףיט ןכָארקעג דלַאװ םעניא

 ןיוע ןעזעג ףיוא טייג ןוז יד יװ

 .ףיש ַא ףיוא ךיז (טֿפישעג) טמיוועעג ןוא

 ןטייו ןוֿפ טכַאנרַאֿפ טקוקעג ּבָאה ךיא

 רָאלק-ןכלימ עסייו ןעלגעז יװ

 ןטייז עלַא ןוֿפ ןייא ןקעד

 רָאװ רעד ףיוא ןוא ,גרעּב ןוֿפ פעק יד

 סולח ןטיו ַא ךיא ּבָאה ןעזעג

 ,רַאֿפעג טייק ןוֿפ טייז רענעי ףױא

 סםולש -- טײהײרֿפ רעסיורג רעד ייּב ןוא

 .רעצ ןיימ רַאֿפ ךיא ּבָאה ןטעּבעג

 ןֿפױא טמולחעג טָאה רע סָאװ ,"םולח רעטייוא רעד ןעוועג זיא סָאװ

 -- טָאה רע סָאװ ,"םולש, רעד טניימעג ךעלטנגייא טָאה סָאװ ןוא ?רָאװ
 -- וזיא סָאד !"טיײהיײרֿפ רעסיורג רעד ייּב, ןטעּבעג -- "רעצ ןייז רַאֿפ;

 -ליגדנע ןוֿפ -- םולש רעד -- םולח רעד ןעוועג -- ןענעכער ןעמ ףרַאד

 -- ,"ןֿפָא זיא ץלַא, ןעוו ,טציא םיא ןעוועג זיא סע טוג יוװ .גנואיירֿפַאּב רעקיט

 טָאה -- ,עגרָאטַאק ןוא הסיֿפּת רָאי סקעז עקידרעירֿפ יד טימ ךײלגרַאֿפ ןיא

 .תמא ןַא ףיוא רעײרֿפ ַא ןייז וצ טלעֿפעג לסיּב שּפיה ַא ךָאנ ץלַא ךָאנ םיא
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 רעד ף יוא , ביטיוו ןיא



 .טצכעלעג ןוא טקנעּבעג רע טָאה טײהײרֿפ רעקידנסיורד ךָאנ רָאנ טינ לייוו
 ןוא טקיטשרַאֿפ ןעוועג אֿפוג םיא ןיא קינייװעניא זיא ,טליֿפעג רע טָאה ,סעּפע

 עֿפיט, יד ןצנַאגניא םיא ןיא טנֿפעעג טינ ךָאנ ךיז ןּבָאה סע .טרַאּפשרַאֿפ
 םעיינ ַא ץלַא ןיא, טרעהעג עקַאט ,תמא טָאה רע ."ןלעווק עשירעֿפעש
 -- ?טרָאװ

 ,עלעז ןיימ זיא סָאד :טמוטש ךַאז ןייא רָאנ
 .טכַאנ ריא ןיא ןסָאלשרַאֿפ טגיל יז

 םעניא עטסשקיוװייל ןוא עטסשיטעָאּפ יד ,בגא -- ןזרעֿפ ייווצ יד-טָא
 ןגעוו ענייז ןוֿפ טייצ רעד ןגעוו רָאנ טינ סעּפע זדנוא ןגָאז -- דיל ןצנַאג
 ןיא ןֿפַאש ןוא ןּבעל ןייז ןוֿפ דָאירעּפ ןטשרע םעד ןגעוו ךיוא רָאנ ,רעריּביס
 ךָאנ זיא יז רעּבָא ,טמוטשעג טינ רעכיז ןיוש ןַאד טָאה עלעז ןייז :עקירעמַא

 זיא לעז ןייז ןיא :טרעקרַאֿפ רעדָא .טכַאנ ריא ןיא ןסָאלשרַאֿפ ןגעלעג ץלַא
 ..םקיטכַאנ סעּפע ןעוועג ץלַא ךָאנ

 ןוא עטסלקנוט יד ןיא וליֿפַא טקיטכילעג רעּבָא ריא ןיא טָאה ךַאז ןייא

 -ײרֿפ ךָאנ טֿפַאשקנעּב יד :זיא סָאד ןוא -- ,טכענ-רעטניוו רעריּביס עטסגנעל

 ,טײהײרֿפ רעתמא ןוא רעלוֿפ ךָאנ ,טייה
 יא ןסָאגעגסיױא לָאמנייא טינ רע טָאה ענייז טֿפַאשקנעּב עקיזָאד יד

 ןוא טניײרֿפ יד וצ ווירּב יד ןיא יא ,ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,ןזרעֿפ יד ןיא
 רעד רַאֿפ ןּבָאה ייז ןוֿפ עקינייא .ײרֿפ רעד ףיוא ןעוועג ןענייז סָאװ ,םירבח

 טָאה ייז טימ ךיוא ןוא ,עקירעמַא ןייק ןרעדנַאװאוצסיוא ןזיװַאּב ןיוש טייצ
 ,עיצַאזינַאגרָא ןַא וצ טרעהעג קרָאי-וינ ןיא ןּבָאה ייז .טרידנָאּפסערָאק רע
 דנַאלסור ןיא ןרענָאיצולָאװער עטריטסערַא ןֿפלעה ןעוועג זיא ליצ ריא סָאװ
 .ןֿפױלטנַא -- ךעלגעמ ּביוא ,ןוא ,טייצ ערעווש יד ןעמוקרעּביא ייז ןֿפלעה ---
 סָאװ ,רעדיל עכעלטֿפַאשקנעּב רעמ ךָאנ יד ןוא ,ווירּב עטקנעּברַאֿפ סקיווייל
 טנעײלעגרָאֿפ לָאמניײא טינ ןענייז ,ץנעדנָאּפסערָאק ןייז טײלגַאּב טֿפָא ןּבָאה

 יַאזינַאגרָא רעקרָאי-וינ רעטנָאמרעד רעד ןוֿפ רעדילגטימ יד רַאֿפ ןרָאװעג

 וצ שטנואו ןכעלטנייועג רעייז וצ זַא ,ןעועג זיא טַאטלוזער רעד .עיצ

 ןעמוקעגוצ זיא ןרענָאיצולָאװער עטקישרַאֿפ ריּביס ןוֿפ ןֿפױלטנַא ןֿפלעה

 ײרֿפַאּב רעד רַאֿפ סעּפע ןָאט וצ רעגַאּב -- רעשיטנַאמָאר רעמ ךָאנ -- רעד

 םזַאיזוטנע ןרעדנוזַאּב ַא רָאג טימ ייז ןּבָאה .טעָאּפ ןשידיי ןגנוי ַא ןוֿפ גנוא

 ןעמ ןוא ,טלעג עמוס עקיטיונ יד ןֿפַאש וצ טעּברַא רעד ןיא ןֿפרָאװעגנײרַא ךיז

 טָאה סָאװ ,דלעה ןגנוי םעד ןקישוצרעּביא יז יו געוו ַא ןענוֿפעג ןיוש טָאה

 ןוא טכַאמשעג ױזַא סעגיַאט רעריּביס עדליוו ןוא עטייוו יד ןיא ואוו-ץעגרע

 .טקנעּבעג ןוא ןטילעג
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 -רעירֿפ םעד דוס ןייז טױרטרַאֿפ קיוויל טָאה ,טלעג סָאד ןגָארקעג

 טימ דרעֿפ ַא ןעלדנַאהוצנייא ןֿפלָאהעג םיא ייז ןּבָאה .ןיז סהשמ 'ר ןטנָאמרעד

 יד ןעוו .טייהנגעלעג רעקיסַאּפ ַא ףיוא טרַאװעג טָאה רע ןוא -- ןטילש ַא

 ןזָאלעג ךיז רע טָאה -- חסּפ םורַא ןעוועג זיא סָאד -- ןעמוקעג זיא טייצ

 טלָאזעג םיא טָאה רעכלעוו ,געוו ןקיטסרָאיװ טנזיוט ייווצ םעד ןיא --- געוו ןיא

 ...דנַאלסור ןשיאייּפָארײא םוצ קירוצ טריֿפ סָאװ ,ןַאּבנזיא ןַא וצ ןעגנערּב

 -טָא ןגעוו טלייצרעד ,דיל ַא ןיא ,רעטעּפש טָאה ןיילַא רע סָאװ טָא

 :געוו םעד

 ,טכענ עקידרעטניוו עגנַאל

 ,געט עקידנלַארטש עסייוו
 דרעֿפ ןיימ טנַאּפשעגנייא ךיא בָאה
 .געוו ןטיױו ןיא ךיז ןזָאל

 ,טֿפױקעג ןיױו ןוא טיױרּב ןוא יה
 ,טלעג עטצעל סָאד טיינעגנייא
 ,ץלעּפ ַא ןיא ךיז ןָאטעגנָא
 .טלעטוערַאֿפ ןרעיוא ןוא ליומ

 ,ךַאז ןייק ּבוטש ןוֿפ טרירעג טינ

 ,טכַאמרַאֿפ טינ ןדָאל ןוא ריט

 טגיינעגוצ ךיז לעוװע רעד וצ

 .טכַאנ עטוג ַא טגָאזעג ןוא

 -- טירט עניימ טנכייצעגּפָא

 ,דרע רעדמערֿפ רעד ףױא עטצעל

 !טכַאנ עטוג ַא :לָאמַא ךָאנ

 .דרעֿפ סָאד ןָאטעג ץימש ַא ןוא

 (( "ייננש ןיא;)

 .םישדח ,ןכָאװ ,געט ױזַא ןרָאֿפעג ןוא -- דרעֿפ סָאד ןָאטעג ץימש ַא
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 ,טיירדעגנייא רעטוֿפ סעד ןיא
 -- רָאנ ןגוא יד טקעדעגּפָא
 ,ףיוא טייג ןוז יד יװ ךיא קוק
 טיײגרַאֿפ ןוז יד יו ךיא קוק

 (2 ,טרָאד)

 ןיא ןײלַא רענייא טציז רע ןוא --- טײגרַאֿפ ןוז יד ,ףיוא טייג ןוז יד

 -- ןגיוא עטכַאמרַאֿפ-ּבלַאה טימ סוֿפ-וצ ךָאנ םיא טייג רעדָא ןטילש ןייז

 .ןכָאװ ,געט ױזַא

 ,ןעלדָאנ עֿפרַאש יוװ ,שינרעטציֿפ רעד ןיא ןכעטש סע, ןוא -- טייג רע
 טרָאד) "ןרעּב ןוא ףלעוו עטײנשרַאֿפ שינעטסיוװ רעד ןיא ןגָאלק סע ;ןרעטש

 טָאה ךָאנ רעו ?טבעלעגכרוד סע טָאה ןטעָאּפ ערעזדנוא ןוֿפ ךָאנ רעוו 3
 ענױזַא ןָא ןענָאמרעד ךיז ןעק ךָאנ רעװ ?ןעזעג ןוא טרעהטג סכעלנע סעּפע
 םינּפ-לא-םינּפ ןייטש ןוֿפ ,רוטַאנ רעד טימ ןיײילַא ןייז ןוֿפ טכענ ןוא געט
 עקידנלַארטש עריא טימ ,סמערוטש-יינש עריא ןוא ןטייקליטש עריא טימ

 ?ןרַאֿפעג ערעטצניֿפ ןוא ןטייקנייש

 ייןגעו רעריּביס ףיוא םערוטשייינש ַא ךָאנ ענעצס ַא זיא טָא

 ,ןעמואוושעצ סנקלָאוװ יד ןרעוו סע

 ףרעטש ךָאנ ןרעטש ךיז ןזייו סע

 -- ןטָאשרַאֿפ ןצנַאגניא זיא געוו רעד

 ןרעק וצ ןטילש סעד ואוו ָאטינ

 ,וצ דרעֿפ םוצ ןייא ןיײלַא ךיז ןַאּפש ךיא

 ןטילשש םעד ןפעלש וצ םיא ףלעה ךיא

 ןצ דרע רעד וצ לַאֿפ ַא ןוא פעלש ַא

 ..ןטינשעצ ,טקיטולּבעצ -- רעגניֿפ יד

 רערעלק ןוא רערעלק ץלַא -- למיה רעד

 ןטימניא הנבל עסיורג ַא

 ןפעלוע רימ יוװ וצ ךיז ןקוק יז

 ןטילש םענרעצליה ןקידייל ַא

 ...טקוקעגוצ ךיז ןּבָאה הנבל עסיורג יד ןוא למיה רערָאלק רעד
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 םעדיטָא ןוֿפ תודע עקיצנייא יד ןעוועג ןענייז הנבל יד ןוא למיה רעד
 עדייּב ,שטנעמ ןוא היח :דליּב --- ןשיטַאמַארד-ףיט ױזַא ןוא ןכַאֿפנײא ױזַא ---

 -- "וצ דרע רעד וצ לַאֿפ ַא ןוא ּפעלש ַא? -- ןּפעלש ,עטרעטַאמעגסיוא
 וצ רַאֿפעג ןייא ןוֿפ ?םיא ייז ןּפעלש ןיהואוו .,.ןטילש םענרעצליה ןקידייל ַא

 רעד וצ -- רשֿפא -- רשֿפא ןוא ,רערעסערג א ךָאנ רשֿפא ,רעטייווצ

 ,ײרֿפ רעד ןוֿפ טייו רעייז ,רעייז ךָאנ ןעוועג ןתמא רעד ןיא זיא סע

 טָאה רע סָאװ ,רבח ןקיצנייא םעד ,דרעֿפ םוצ טגָאזעג קיווייל טָאה ...רעּבָא

 רעטײנשרַאֿפ רעד ןוא למיה םעד ץוח ַא ,טַאהעג טכענ ןוא געט ענעי ןיא

 ...דרע

 ,גוננעג ,ןענַאטשעג לסיּב ַא

 ,רעיירטעג ,סניימ דרעֿפ

 ףרָאד ןיא ןעמוק ךָאד ץזומ רימ

 .רעײֿפ וצ ,ןזעטנעמ וצ

 -ַאטשרַאֿפ ױזַא ןשטנעמ םיא ןטלָאװ יַאוולה) םיא טיײטשראֿפ דרעֿפ סָאד

 ןעמ .רעטייוו ןייג וצ חוּכ ןייק טינ טָאה יז ,ךעּבענ ,דימ זיא היח יד רעּבָא ,(ןענ

 :ןקיטומרעד ,ןקיטֿפערק יז זומ

 ףרָאד סָאד ןיוש טעז ןעמ ,ןיוש טעז ןעמ
 -- ,ןּביוש עקיטכיל טימ
 טומ ךיז םענ ,דימ טינ רָאנ ייז וד
 .ןּבױהוצֿפױא ּפָאק ןייד

 ןוא --- ,ּפָאק ןייז ףיוא טּביה -- טומ טימ ןָא ךיז טמענ דרעֿפ סָאד
 ַא וצ ףרָאד ןטײנשרַאֿפ ןוא םענעֿפרָאװרַאֿפ ןייא ןוֿפ ןעמ טרָאֿפ ױזַא טָא
 ."רעיײֿפ וצ ,ןשטנעמ וצ, -- טרָאֿפרעד ןעמ ןוא טרָאֿפ ןעמ .ןטייווצ

 .ןכָאװ טרָאֿפ ןעמ ,געט טרָאֿפ ןעמ

 .רעריּביס ןגעוו יד וצ טינ קע ןייק רָאג טמענ סע

 ןוא -- ןעייננש עכעלדנעמוא יד רעּביא טעָאּפ רעגנוי רעד טרָאֿפ
 -טיּפַאק ,"יינש ןיא; עז) רָאװ ןֿפױא תומולח טימ -- תומולח טימ ךיז טרַאנ
 ןוֿפ ןטימ ןטכער ןיא ןיײרַא רָאװ יד ךיז טסייר לָאמַא טימ .(20 -- 13 ךעל
 טָאטשנָא ןרעטנָאלּפוצסױרַא ךיז יו ,טינ טסייו ןעמ ןוא -- ,תומולח יד

 ןעמוק ,טכַארטעגסיױא ךיז טָאה ןעמ סָאװ ,"ןייוו ןטלַאק ,ךעלדיימ ,ךעלקעלג,
 םעד ייז ייַּב סיוא טייּב רערָאֿפ רעמַאזנייא רעד .ןגעקטנַא רענייגיצ רָאג
 -- ןוא דרעֿפ

 ןז



 ,רענייגיצ יד ךימ טרַאנעגּפָא ןּבָאה סע

 ןבעגעג רימ ןקנַארק ַא דרעֿפ ַא

 :רימ ץרַאה סָאד טגָאז ,ןדנילּב ַא דרעֿפ ַא

 ןּבעלרעד טינ ןגרָאמ זיּב טעװ רע

 .(22 -- 21 ,טרָאד)

 ךָאד טרעה ,טעָאּפ רעמַאזנייא רעד ,טנַאטסערַא רעקידנֿפױלטנַא רעד
 ןוא טמולח רע .רעריּביס ןגעוו יד ףיוא קידנעשזדנָאלּב ,ןעמולח וצ ףיוא טינ
 סָאד ,דנַאל סָאד טגיל, סע ואוו ,"טייוו ץעגרע ,טייוו ץעגרע. ןגעוו טמולח

 ַא זיא'ס זַא ,ןטכוד ןָא ךיז טּבייה םיא זַא ,טֿפערט סע ןוא ..."ענעטָאּברַאֿפ
 :ןרעוװ םיוקמ טינ טעוו סָאװ ,םולח ַא ,םולח רעטסוּפ

 טיױו ץעגרע ,טיױו ץעגרע

 ,רענעגנַאֿפעג ַא ןיילַא טגיל

 יש יד טּברַאטש ּפָאק ןיז ףיוא

 ;רענעגנַאגרַאֿפ רעד ןוז רעד ןוֿפ

 םוא רע טלגָאו ץעגרע

 רענעטָאשרַאֿפ ַא יינש ןיא ףיט

 געוו ןייק טינ טניֿפעג ןוא

 .םענעטָאּברַאֿפ םעד דנַאל סעֶד וצ

 ךרוד ,דנַאלסור-ברעמ ךרוד ןוא -- ןענוֿפעג ךָאד געוו םעד טָאה קיווייל

 -עמַא ןייק ןעמוקעגנָא ,ךעלדנע ,ךעלדנע ,רע זיא -- דנַאלשטיײיד ךרוד ,ןלױּפ
 ..יעקיר

 ןייז ןוֿפ דָאירעּפ רענַאקירעמַא םוצ רעּביא ןעייג רימ רעדייא רעּבָא
 -ַארד רעד ןגעוו ,ןלייצרעד ,שטָאכ ןצרוק ןיא רימ ןלעװ ,ןֿפַאש ןוא ןּבעל
 טרָאד, עמַארד רעד -- ,ריּביס ןיא קידנעיײיז ןּבירשעגנָא טָאה רע סָאװ ,עמ
 .ןרָאװעג טנָאמרעד רעירֿפ ןיוש זיא סָאװ "טיײהיײרֿפ יד ואוו
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 "טײהיײרֿפ יד ואוו טרָאד,

 / 1912 ,טפירקסונַאמ /

 ןּבירשעגנָא טָאה קיווייל סָאװ ,גָאלָארּפ ַא ןוא ןטקַא ריֿפ ןיא עמַארד יד

 רעטירד ןייז ןיוש ןעוועג ,ןסייו רימ יוװ ,זיא ,1912 ,ריּביס ,םיטיוו ןיא
 רעטסנגנולעג ןוא רעטירד ןייז --- םרָאֿפ רעשיטַאמַארד ןיא ןּביירש וצ וואורּפ
 | .וואורּפ

 "טײהיײרֿפ יד ואוו טרָאד; ןענעייל וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ ,תמא
 םעד רעּבָא .טריטקַאדער (1949 ןיא) סע טָאה קיווייל יו ,םעד ךָאנ ןיוש

 רע יו ,רָאנ טָאה רע .טרעדנעעג טינ רע טָאה ךַאז רעד ןוֿפ ךוּתיםצע
 טרעסעּבעגסױא ןוא ןּבירשעגרעּביא , :גנוקרעמנָא ןַא ןיא טלייצרעד ןײלַא
 רעד ןוֿפ ךוּת םעד ,טזָאלעג ךיז טָאה סע ליֿפיװ ,רָאלק טכַאמעג ,ןושל סָאד
 יד ןוֿפ רדס םעד טינ טרעדנעעג טינ ,רע טּביײרש .,רעּבָא ּבָאה'כ .גנולדנַאה
 ןגָאלַאיד יד ןוֿפ גנַאג םעד טינ ,ןטקַא יד טינ ,סענעצס יד טינ ,ןעגנולדנַאה
 רעּבָא .טצריקעג ייז ךיא ּבָאה ,גנַאל וצ ,רע טגָאז ,ןעוועג ןענייז זגָאלַאיד יד
 יו ,רעגנעל ןענייז ייז יצ ."ףרַאד ןעמ יו רעגנעל ךָאנ טציא ךיוא ןענייז יז
 טציא קיטכיוו טינ זיא סע ןוא ,טייהלצנייא ןַא זיא -- טינ רעדָא ףרַאד ןעמ
 סָאװ ,ךַאז ַא זיא "טיײהיירֿפ יד ואוו טרָאד, סָאװ ,זיא קיטכיוו .ןרירוצנָא יז
 רשֿפא ןעוועג זיא'ס .סערעטניא סיורג טימ ןענעייל טציא ךָאנ יז ןָאק ןעמ

 םעד ףיוא טגיל סע .עזָארּפ ןיא -- סקיווייל קרעוו עטקידנערַאֿפ עטשרע סָאד

 רעשירעלטסניק רעטלקיװרַאֿפ ןוא "רעטלעטשרַאֿפ, ןייז ןוֿפ םתוח רעד ןיוש

 קרעו עקידרעטעּפש ענייז ןוֿפ ןעיידיא ןוא ןוויטָאמ רָאנ טינ .טייקכעלנעזרעּפ

 עשקיווייל שיּפיט .1912 ןוֿפ גנוֿפַאש רעשיטַאמַארד רעד ןיא רימ ןעניֿפעג

 ןיא ןוא "םונהיג ןוֿפ המשנ ַא; ןיא ןיוש ןעוועג ןענייז ןעיידיא ןוא ןוויטָאמ

 יד ואוו טרָאד, ןיא ,1908 -- 1907 ןיא ןּבירשעג ,"חישמ ןוֿפ ןטייק יד,

 סטעָאּפ םעד רָאלק ןיוש ךיז טליֿפ ָאד .רעמ סעּפע ןַארַאֿפ זיא "טייהיירֿפ

 ערעייז ןוֿפ ןשינעֿפיט עלעקנוט יד ןיא ןקוקנײרַא ןייז ,ןשטנעמ וצ גנַאגוצ

 ןשירעלטסניק ןייז ןוֿפ קורדסיוא רערָאלק ַא ןַארַאֿפ ןיוש זיא ָאד .תומשנ

 -שיגָאלָאכיסּפ --- רעשיגָאלָאכיסּפ ןייז ןוֿפ ,רעקיטכיר ,רעדָא םזיגָאלָאכיסּפ
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 ןענייז ָאד .ןעגנומיטש עשיריל רָאנ טינ ,טֿפַאשרעלטסניק -- רעטֿפיטרַאֿפ
 -רעטנָאלּפ ןוא ןשטיינק ענעי ,ןטקילֿפנָאק ענעגרָאּברַאֿפ ענעי ןיוש ןַארַאֿפ

 סע עכלעוו ןיא ,ןסיוועג ןקיאורמוא ןוֿפ רעּביֿפ רענעי ,ליֿפעג ןוֿפ ןשינ
 .טַאהעג םיא ףיוא טָאה יקסוװעיָאטסָאד סָאװ ,גנוקריוו יד ךיז טריּפש

 -ריש ,עכעלטנייוועג ץנַאג ַא ףיואנּביוא ןוֿפ ןייז וצ סיוא טעז עמעט יד
 -ערּברַאֿפ רעשיטילָאּפ, ַא ,ןיוועל דוד ."קעיירד,-עּביל ַא :עלַאיװירט ַא טינ
 ןייז לחר .ריּביס ןייק טקישרַאֿפ ןוא עגרָאטַאק ןוֿפ טײרֿפַאּב טרעוו ,"רעכ
 -ײרֿפ םיא וצ טמוק ,דנַאלסיױא ןיא ןעוועג טייצ עצנַאג יד זיא סָאװ ,ױרֿפ
 ,ןענַאמטיױק טימ ,טייז ןייא ןוֿפ ,טרָאד ךיז ןֿפערט ייז .גנוקישרַאֿפ ןיא קיליװ
 ןרָאי-עגרָאטַאק יד ןוֿפ טנײרֿפ ןוא רבח ַא סדוד .,רענָאיצולָאװער ַא ךיוא
 -עג ןריוּבעג ריּביס ןיא זיא סָאװ ,ןאנעל טימ ,טייז רערעדנַא רעד ןוֿפ ןוא
 טינ טסייוו סָאװ ,דניק-רוטַאנ ַא ךָאנ וצרעד ,טייהנייש ַא זיא אנעל .ןרָאװ
 ןטעטילַאנָאיצנעװנָאק עכעלטֿפַאשלעזעג םוש ןייק ןוֿפ ןסיו טינ ליוװ ןוא
 רעּבָא ,םיא יז יװ ,ּביל רעמ ךָאנ יז טָאה ,עּביל ןייז טכוז יז סָאװ ,ןַאמטיױק

 ןלָאז ייז ,ןליֿפעג ענעגייא ענייז רַאֿפ ארומ טָאה רע .ךיז ןוֿפ יז טּביירט רע

 טָאה סָאװ ,טײהײרֿפ יד ןרילרַאֿפ וצ ארומ טָאה רע .ןֿפַאלקשרַאֿפ טינ םיא
 -סערַא ןייז טימ ךיז ןדייש טינ ,בגא ,ליו רע .טסָאקעג רעייט ױזַא םיא
 רע רעכלעוו טימ ,שינעגנעֿפעג רעד ןוֿפ לָאּבמיס םעד -- .,טַאלַאכ-ןטנַאט

 .טײהײרֿפ רעקיטציא ןייז רַאֿפ טלָאצעג רעוװש ױזַא ןוא גנַאל ױזַא טָאה
 -יא עסיורג עדייּב -- טײהיײרֿפ עקיטציא יד ןוא עגרָאטַאק עקידרעירֿפ יד
 ןָאק רע .טלעגניילק וצ ןכַאמ ייז לָאז רע זַא ,סיורג וצ ןענייז ןשינעּבעלרעּב
 ןוא ,לענש ױזַא טַאלַאכ ריא ןָאטסיױא טינ ליוו רע ,הסיֿפּת יד ןסעגרַאֿפ טינ
 וליֿפַא זַא ,ריא רעּביא ױזַא רע טרעטיצ ,טײהײרֿפ רעד וצ ךייש זיא סָאװ

 -סקינייװעניא וייז רַאֿפ הנּכס ַא רע טעז ןאנעל וצ עּביל ןייז ןיא (אקווד רעדָא)

 ..טײקיגנעהּפָאמוא רעט

 ,ןעלחר טימ קידנדייר ,טקַא ןטייווצ ןיא רע טגָאז ,רענָאיצולָאװער ַא;
 .ןשטנעמ ןטייווצ ַא וצ ןֿפַאלקשרַאֿפ ױזַא ןזָאל טינ ךיז ףרַאד -- ,ױרֿפ סדוד
 ןענייז רימ סָאװ ,סיוא טינ ךיוא טכַאמ'ס יװ ,ױרֿפ ַא סָאװ ,סיוא טינ טכַאמ'ס
 ,ןשטנעמ ַא ףרַאד טנלע ."זדנוא טסע טנלע רעד ןוא ...טקישרַאֿפ ...ריּביס ןיא
 ױטנַאטסערַא ןוֿפ םעט םעד טכוזרַאֿפ טָאה סָאװ ,ןשטנעמ  ַא ,ןַאמטיױק יו

 ףיוא .ןקערש םיא ףרַאד ײרֿפמוא ןייז וצ הנּכס יד זיולּב .ןקערש טינ ,טָאלַאכ

 ןיא יו ,רעסערג ךָאנ ןרעו וצ טֿפַאלקשרַאֿפ רַאֿפעג יד זיא ײרֿפ רעד

 זדנוא ןוא -- ,טקַא ןטרעֿפ ןיא םיא ןוֿפ רימ ןרעה ,"ךייא גָאז ךיא; ...הסיֿפּת

 ,ךייא גָאז ךיא; -- ,דלעה-יקסװעיָאטסָאד ַא ןדייר ןרעה רימ זַא ,ךיז טכוד

 ץילּב ַא ריד טיג ןוז יד רָאנ יװ ןוא ,עמרוט ןוֿפ סױרַא טסייג וד רָאנ יו
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 יז טקוקעגנָא לָאמנייא .טינ רעמ ןוא לָאמנייא רָאנ קוק --- ןגיוא יד רעּביא
 רעד וצ וצילַאֿפ .ריזח ןייק טינ ייז .טינ קוק לָאמ ןטייווצ ןייק .גונעג :גָאז --
 ,סיֿפ ענייד רעטנוא סָאװ ,פיטש םעד ןוא ךעלדנייטש יד שוק ַא ביג ,דרע
 רעּביא טינ ּביײלּב .לָאמעלַא ףיוא ייז ךַאמרַאֿפ ,ןגיוא יד וצ:ךַאמ -- ןוא

 ריא ןוֿפ טינ ךַאמ .ענייד טײהיײרֿפ יד --- קיליּב טינ יז ךַאמ ,ןגרָאמ ףיוא
 ןּבילּברַאֿפ ןוא טײקשירַאנ ַא ןָאטעג טסָאה וד ּביוא םירָאװ .לַאטש-ריזח ןייק

 רעּביא רַאה ַא ןרעו רעײגײּברַאֿפ רעדעי טעװ טלָאמעד -- ,ןגרָאמ ףיוא ןּבעל
 ..."רַאנ םוצ ןכַאמ ךיד ןוא ריד

 ךיז רע טיירד טייהרעליטש שטָאכ ,ןַאנעל ךיז וצ וצ טינ רע טזָאל
 ליוו רע ...רעטצנעֿפ יד ןיא ןיירַא טקוק ,זיוה ריא םורַא רעטלמוטעצ ַא םורַא
 תעּב ,ײרֿפ ךעלרעניא ןייז ליו רע .םיא רעּביא רַאה ַא ןרעוו לָאז יז ,טינ
 ףוס רעד ןוא -- עּביל טימ ךיז ןדניּב וצ -- ךיז טקערש רע .ײרֿפ זיא יז

 ןעלגנַאר ןייז ןוא עּביל סאנעל רַאֿפ ארומ ןייז ןוֿפ ןדנוּבעג טרעוו רע זַא ,זיא

 -ַאק ףיוא ןעוועג זיא רע .ײרֿפ טינ רע זיא ,רעטײרֿפַאּב ַא ...ריא טימ ךיז
 ןוא םיא ןשיװצ טנַאװ ַא טייטש .םיא ןיא עגרָאטַאק יד זיא טציא ,עגרָאט

 -ײרֿפ ןיא טּבעל סָאװ ,ןאנעל ןוא םיא ןשיוװצ טּפיױהרעד ,ןשטנעמ ערעדנַא
 ,ריא ןיא טּבעל טײהײרֿפ יד לייוו ,טייה

 םעד ,רעטנָאלּפ-המשנ ַא סנַאמטיױק ,טייז ןייא ןוֿפ ,ךיז רַאֿפ ןּבָאה רימ
 ןייז ןוֿפ ףַאלקש ןימ ַא סעּפע ןייז לָאז רע זַא ,וצרעד טריֿפ סָאװ ,רעטנָאלּפ
 -כרוד ,ערָאלק סאנעל -- טייז רערעדנַא רעד ןוֿפ ןוא טײהײרֿפ רענעגייא
 ?זעמוקֿפױנוצ ךיז ייז ןענָאק יו --- טײקכַאֿפניײא עצלָאטש ןוא עײרֿפ ,עקיטכיז

 טײהײרֿפ ןייז סָאװ ןוא ,רעלָאמ ַא ,רעלטסניק ַא זיא סָאװ ,ןיוועל דוד
 טלָאמ רע .עגַאל רערעכעלקילג ַא ןיא זיא -- ,ןֿפַאש ןייז ןוֿפ טײהיײרֿפ יד זיא

 עּביל ןייז ןוֿפ דליּב ַא ךיוא זיא סָאװ ,טערטרָאּפ ַא -- ןאנעל ןוֿפ טערטרָאּפ ַא
 סָאװ ,דליּב סָאד תעּב ,ןדייּב ייז טדניּברַאֿפ טערטרָאּפ רעד-טָא ןוא -- ריא וצ
 ןדייּב ייז טָאה ,ױרֿפ ןייז ,ןעלחר ןוֿפ ןלָאמעג לָאמַא הסיֿפּת ןיא טָאה רע
 .טַאהעג ביל טינ לָאמנייק יז טָאה רע זַא ,טכַאמעג רָאלק טציא

 ןייק רָאג טינ יװ ,ןדוד ןוא ןאנעל רימ ןעעז עמַארד רעד ןוֿפ ףוס םוצ
 סדוד ףיוא ,אנעל טּפיוהרעד זיא ךעלקילג) רָאּפ עכעלקילג רעּכָא ,עכיילג
 טײקכעלטרָאװטנַארַאֿפ ןייז ןליֿפ ןייז ןוֿפ ןטָאש רעקיאורמוא רעד טלַאֿפ קילג
 ןוֿפ ץענערג ןֿפױא ןענייז ,עטלֿפײװצרַאֿפ ,ןַאמטױק ןוא לחר .(ןעלחר רַאֿפ

 ,דרָאמטסּבלעז
 ןוֿפ יו ,טײהײרֿפ ןוֿפ עמַארד ַא רעמ סע זיא ,טעז רענעייל רעד יו

 רעמ טָאה סָאװ ,טײהײרֿפ רעטסקינייװעניא רענעי ןוֿפ עמַארד ַא -- ,עּביל
 -ּבָארּפ עשיטילָאּפ וצ יו ,קיזיֿפַאטעמ ןוא קיטע ןוֿפ ןעמעלּבָארּפ וצ תוכייש
 .ןעמעל
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 רעטקישרַאֿפ ַא ,ריּביס ןיא ךָאנ קידנעייז ,סע טסייה ,1912 ןיא ןיוש

 ןיא רעמ ןעוועג טריסערעטניארַאֿפ שירעלטסניק קיווייל זיא ,רענָאיצולָאװער
 ןיא יװ ,ןּבעל-המשנ סדיחי םענוֿפ קיטַאמעלּבָארּפ רעשיֿפָאזָאליֿפ-שיטע רעד
 טֿפרַאדעג טינ טָאה רע .ףמַאק ןלַאיצָאס ןוא ןשיטילָאּפ ןוֿפ ןגַארֿפ עקידנסיורד
 "וינ ןיא "עגנויא יד טימ שינעגעגַאב רעקידרעטעּפש רעד ףיוא ןטרַאװ
 רעדייא ךָאנ ַאזַא ןעועג זיא רע (* .רעטכיד:"ךיא,  ַא ןייז וצ ידּכ ,קרָאי
 1915 ןיא טָאה רע ןעוו ,ַאזַא ןּבילּבעג זיא רע .ריּביס ןוֿפ ןֿפָאלטנַא זיא רע
 עכלעוו ןיא ,רעדיל יד -- ,"יינש ןיאש ,?סָאלש ןרעטניה. רעדיל יד ןּבירשעג

 עכעלנעזרעּפ ןייר ענייז ךיז ןוֿפ ןדָאלעגסיוא ,ץלַא ןוֿפ רעירֿפ ,טָאה רע
 ןשינעּבעלרעּביא:ריּביס ןוא -הסיֿפּת

 -ַארטסוליא ןַא יוװ לוֿפטרעװ ,רעּבירעד ,זיא "טיײהיײרֿפ יד ואוו טרָאד;
 עי ןּבָאה סע ּבױא .טייקידנעטשסּבלעז רעשירעלטסניק סקיווייל ןוֿפ עיצ

 העּפשה ַא -- םיא ףיוא טַאהעג רעכיז ןּבָאה סע ןוא -- םיא ףיוא טַאהעג
 רעד ןוֿפ סרעײטשרָאֿפ ענעי טּפיוהרעד ןעוועג סע ןענייז ,סרעטכיד ערעדנַא
 ענױזַא -- טנעָאנ ןעוועג שיכיסּפ זיא רע עכלעוו וצ ,רוטַארעטיל רעשיסור
 .ּבוגָאלָאס רָאדָאיֿפ רעדָא יקסוועיָאטסָאד רָאדָאיֿפ יו

 .ךיוא גנוטיידַאּב רעדנַא ןַא ךָאנ רעּבָא טָאה *טײהײרֿפ יד ואוו טרָאד,
 טײקיאעֿפ יד טַאהעג קיווייל טָאה 1912 ןיא ןיוש זַא ,זדנוא טזייוו עמַארד יד

 ךעלקיטש ןוֿפ ךַאז עצנַאג ַא ןכַאמ ,םיטרּפ עניילק ןוֿפ ןינּב ַא ןעױּבוצֿפױא
 ןשיווצ .סעסעיּפ עטריאורטסנָאק-טוג ענייז ןוֿפ ענייא זיא סָאד .ךעלקערּב ןוא
 ןדלעה עלַא .אנעל ןוא ןַאמטיוק סיוא סרעדנוזַאּב רָאג ךיז ןענעכייצ ןדלעה יד

 סָאװ ,ןגָאלַאיד יד ןיא קיניזֿפרַאש טֿפָא ןוא קידווערעק ,קידעּבעל ץנַאג ןענייז
 ןרעטקַארַאכ עקיטולּבלוֿפ ןענייז ןַאמטיױק ןוא אנעל ,ךיז ןשיווצ ןריֿפ ייז
 ,קינהרוחש-הרמ רעד ,ןַאמטיוק .ןליּפש טוג ןרָאיטקַא עטוג ןוֿפ ךיז ןזָאל ייז

 עלוֿפסנּבעל ַאזַא ןייז וצ ,קיטייזנייא ןוא םערטסקע וצ ,ךיז טײטשרַאֿפ ,זיא

 -רעד זיא רע .אנעל עקיטסולסנּבעל ןוא עקיטכיל יד זיא סע יװ ,טלַאטשעג
 רעד רע זיא ןעניז ןסיוועג ַא ןיא ןוא ,רוגיֿפ עשקיווייל-שיּפיט ַא רעּבָא רַאֿפ

 ןעוועג "עגנוי, עפורג יד זיא ,1919 ןיא ןּבירשעג טָאה ןיײלַא רע יװ (י
 טימ עטקעס עשירַארעטיל ַא רָאנ ,עּפורג עשירַארעטיל ַא רָאנ טינ םיא רַאֿפ
 יד ןיא עשיטנַאטקעס-זעיגילער סָאד, .טנורגרעטניה ןזעיגילער ןֿפיט ַא
 ןוא יז טימ טנעקַאּב ךיז ּבָאה ךיא יו ךיילג טקרעמַאּב ךיא ּבָאה *עגנויג
 -גיא דוד ןיא ,"עגנוי יד,) ייז טימ טֿפעהַאּב לזמ ןשירַארעטיל סענעגייא ןיימ
 .(1919 ,'ןטֿפירש, סווָאטַאנ
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 -ױזַא ןוֿפ ,קרעוו עקידרעטעּפש סקיווייל ןוֿפ ןדלעה:טּפיוה יד ןוֿפ ּפיטָאטָארּפ

 -נַאק ןיא סוקרַאמ ,"ףלָאװ, ןיא בר רעד ,ליּפשייּב םוצ ,יװ ,ןטלַאטשעג ענ

 "טָארקנַאּב, ןיא ןָאד ירוא ,"שרעד
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 עקירעמַא ןייק םוקנָא

/1913/ 

 -נָא ,רָאי קיצנאווצ ןוא ריֿפ ןוֿפ רעטלע ןיא ,קיווייל זיא 1913 רעמוז

 טרַאװעג טינ ןּבָאה *ענעטָאשרַאֿפ תורצוא , ןייק ...עקירעמַא ןייק ןעמוקעג
 ַא טרַאװעג םיא ףיוא ,טרעקרַאֿפ ,טָאה סע ...טלעוו רעיינ רעד ןיא םיא ףיוא
 ַא ,רעטעּברַא ןַא ןרָאװעג זיא רע .שינרעטַאמ ןוא ימ ,גרָאז טימ לוֿפ ןּבעל
 ןיא טעּברַאעגּפָא ױזַא רע טָאה ,ךרע ןַא ,טייצ רָאי ַא ייּב .רעּפעלק-ןטעּפַאט

 .קרָאידוינ

 "ור ךָאנ -- ןּבעל רָאי ןטשרע םעד ןוֿפ קורדנייא ןייז ןעוועג זיא סָאװ
 קורדנייא ןייז ?טײהײרֿפ ןוֿפ דנַאל םעד ןיא -- ריּביס ךָאנ ,ס'הסיֿפּת עשיס
 ענייז עלַא טעמּכ יו ,"רעקיטלַאטשעג-ייוצ, ַא ,רעטלּפָאט ַא ןעוועג זיא
 -- ."ַאּפש ַא; דיל ןייז טנעייל ןעמ ןעוו ,סע טעז ןעמ .ןקורדנייא-סנּבעל

 זיא סָאװ ןוא ,רעטעּפש רָאי עכעלטע טימ ןּבירשעג טָאה רע סָאװ ,דיל ַא
 :ױזַא ךיז טנעייל סע ;"דנַאל סמענייק ןיא. ךוּב םעניא ןיירַא

 -- ןַאּפש ַא

 ןַאעקָא ןוֿפ טייז רענעי ףיוא ךיא ןיּב טָא ןוא

 ,גנורפשש ןכעלרעדנואוו ןיימ ןוֿפ רעטשַאררעּביא ןַא ןיײלַא

 :גנוצ רעקידלמַאטש ַא טימ ךיא ּבָאה טלמרומעגסױרַא

 .רעטשטנעבעג

 ?רעטשטנעּבעג רעד ןייז טֿפרַאדַאּב טָאה רעוו רָאנ

 ןגעלעג שינרעטסניֿפ רעד ןיא ןגָאלשרַאֿפ זיא סָאוװ ,רעד יצ
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 ןגעקטנַא רימ ןעמוקעגסױרַא טינ ןוא
 טכילנרעטש טימ רענעטכױלַאּב ַא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,רעד יצ
 ;טכיזעג ןיימ ףיוא טניישעגּפָא ךיוא טײקנטכױלַאּב ןייז ןוא
 -- ןייּב ןוא ּבױטש ףיױא רענעטָאשעצ ַא -- ךיז טָאה סָאװ ,רעד יצ

 ,ןייג ןעמונעג ןוא ךיז טלעטשעגֿפױא ,גנולצולּפ טרעדילגעגֿפױנוצ
 גנורּפש ןכעלרעדנואוו ַא ,ךיא יוו ,לָאמַא טימ ןּבעגעג
 :גנוצ רעקידנעלמַאטש ַא טימ טלמרומעג ךיז רַאֿפ זייּב ןוא
 ?רענעטלַאשרַאֿפ

 דמַאז ןטיירּפשעגסיױא םוצ ךיז ךיא ּבָאה ןגױּבעגּפָארַא
 :טנַאה ןיימ ןוֿפ רעגניֿפ יד טימ טנכייצעג דמַאז ןיא ףיט ןוא
 .רעטשטנעּבעג -- רענעטלָאשרַאֿפ

 ןגױא עניימ טימ ןיילַא ּבָאה ךיא זַא ,םעדכָאנ ןוא

 ,טנַאה ןיימ ןוֿפ ןכייצ ןֿפיט םעד ןעזרעד

 ,ןגיוצעגוצ ןכייצ םוצ ךיז ךיא ּבָאה ןפיל יד טימ

 .דמַאז ןיא דמַאז ףיוא ךיז ןטָאשעצ ןיילַא ןוא

 סָאװ ,רעדיל יד ןוֿפ סנייא זיא'ס -- ,דיל רָאלק ןייק רָאג טינ זיא'ס

 ןוֿפ טייקיאייוצ יד רעּבָא ,*רעטלעטשרַאֿפפ רעד קיווייל ןּבירשעג טָאה סע

 רעכעלרעדנואו רעד םיא ףיוא טכַאמעג טָאה סע סָאװ ,קורדנייא םעד
 ןיֿפ ןעוועג זיא סע :רָאלק זיא (!"רעטשטנעּבעג -- רענעטלָאשרַאֿפ.) *גנורּפש
 "עג, ךיז ןליֿפ וצ סָאװ ןוֿפ ןעוועג זיא סע ;"ןטלָאשרַאֿפ, ךיז ןליֿפ וצ סָאװ
 | .."טשטנעּב

 עקילעֿפוצ ןייק טינ ןעוועג זיא קורדנייא םעד-טָא ןוֿפ טײקטלּפָאט יד

 רָאי קילדנעצ ןּבלַאהטרעדנא ןַא טימ .עקילייוטייצ ןייק טינ ךיוא ןוא --
 ויירב ַאע עמעָאּפ עשיֿפַארגָאיּבָאטױא יד ןּבירשעג טָאה רע ןעוו ,רעטעּפש
 -עָאּפ עטסרעטיול ענייז ןוֿפ ענייא ,(1927) "טניירֿפ ןטייוו ַא וצ עקירעמַא ןוֿפ
 -עג יא -- עקיּבלעז סָאד םיא רַאֿפ ןעוועג ץלַא ךָאנ עקירעמַא זיא ,סעמ
 עכעלטע ןענייז טָא ...1913 ןיא סָאװ ,דנַאל -- ענעטלָאשרַאֿפ יא ,עטשטנעּב
 :עמעָאּפ רענעי ןוֿפ ןֿפָארטס

 ןדנַאר ייּב יו ּבעל ךיא זַא ,ךיא לייצרעד ונ

 ,קילּב ןיא טײקטלַאק טימ ,טנורגּפָא ןַא ןוֿפ

 ןדנַאל ןיימ ןוֿפ ןָא גָאט ןטשרע םעד ןוֿפ

 .קילג ןוֿפ ןטַאז םעד דנַאל םעד ןיא
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 טָא זַא ,גנונַא ןוא ורמוא טימ

 ןדָאלעג ןוא לוֿפ ןיּב ךיא זַא ,ךיא לייצרעד ,ונ

 ןדָאּב רעד רימ רעטנוא ןוט טלַאּפש ַא ךיז טעוו

 .טָארט ןיימ ןוֿפ רופש םעד ןקעמּפָא ןוא

 ,םישרוי -- ייוצ ןיז ןױש ָאד ּבָאה ךיא ׁשטֶאַּכ

 לָאמנייק גיוא ןיימ ןוֿפ ּפֶא טינ ךיז טוט

 ןושרָאק ַא ןוֿפ לּבָאנש רעקידנקוצרַאֿפ רעד

 .?וק רעקיטשרָאד טולּב ןייז -- רעיוא ןיימ ןוֿפ ןוא

 ,הרובק וצ טײלגַאּב ָאד ןױש ךס ַא ּבָאה ךיא

 העש רעטצעל ןיימ ןגעוו טכַארט ךיא זַא ןוא

 ,הרוש ןיא יז טימ בורג ןיימ טינ ךיא עז

 .ָאד טינ -- שרעדנַא ,שרעדנַא ץעגרע רָאנ

 ?ןטַאטש יד ןוֿפ דנַאל סָאד ּביל טינ ךיא ּבָאה יצ

 ?דנַאל סָאד ןּבָאה ּביל טינ ךיא ןעק יװ ,ונ

 ןטַאט ןיימ ןוֿפ דרע יד רימ רעטנוא טנערבעג טָאה סע ןעו

 .טנַאה סטנײרֿפ ַא טליֿפרעד ןענַאד ןוֿפ ךיא ּבָאה

 ןֿפָא ןוא טושפ רעּבָא גָאז ךיא

 ;דנַאל ןיא ךעלמייה טינ רימ זיא'ס ,טלַאק רימ זיא'ס

 ןֿפָארטס עקיטציא עניימ ןגעמ ןוא
 .דמַאז יו קיכעטש ןייז ןָאצ-יקנעי ַא רַאֿפ

 -- ,"טייקנירג, טימ ןעגנילק סע געמ ערעדנַא רַאֿפ ןוא

 ,טוג ךימ ךָאד טסײטשרַאֿפ וד רעּבָא

 ,טייקניד עקידנרָאהנירג ַאזַא ָאד זיא'ס זַא

 .טומ ןּבָאה עלַא טינ יז ןגָארט סָאװ

 -ַאֹּב ,קרָאי-וינ ןיא טייצ רָאי ַא םורַא ךיז ןרעטַאמּפָא ןוא ןייזּפָא ןכָאנ

 ךיז טואורּפ רע .עיֿפלעדַאליֿפ רעטנעָאנ רעד ןיא (1914 ןיא) ךיז רע טצעז

 ,וטנַארגימיא עשידיי ןוֿפ ךַאֿפ ?ןשיסַאלק, םעד ,ךַאֿפ םעיינ ַא ןענרעל טרָאד

 טעּברַא 1914 ןוֿפ רעטניוו ןצנַאג םעד .יירעדיינש -- ךַאֿפ סדלעֿפנעזָאר סירָאמ

 ,ךָאװ ַא רעלָאד סקעז טנידרַאֿפ ,רעדיילק-רעדניק ןוֿפ קירּבַאֿפ ַא ןיא רע
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 ןיא ןעגנוּבעלרעּביא ענייז ןוֿפ ןרוּפש ...לּביטשי-םעדיוּב ַא ןיא ץעגרע טניואוו
 -ָאיבָאטױא רעטריטיצ:רעירֿפ רעד ןיא רימ ןעניֿפעג קירּבַאֿפ-רעדיילק רעד
 :עמעָאּפ רעשיֿפַארג

 ,ןֿפור ,ןענָאמ ייז-- קירעגנוה ןענייז ןענישַאמ יד

 :ףָאטש ייז ןרַאּפש ,ייז ןרַאּפש רעגניֿפ ןוא

 -- ,ֿפוג יד טימ ןָא טינ ךיז ןרעק טנעה יז

 .ףָאלש ןיא יו ,ךיז ןגיוו ,ךיז ןגיוו ןפוג יד

 ןטנַאק ענעלָאטש וצ וצדןלַאֿפ סנרעטש

 ;םערּב רעטנוא ןכירקרַאֿפ ןעלּפַאצרַאווש

 ןטנַאװעג ,סנדייז רעּביא טנעה ןגָאי טנעה ןוא

 .םעלק ןּפמעט זיּב ןטצעל זיּב

 רעּביֿפ ןיא ןסערּפ יד ךיז ןרעדיילש סע

 ,יױועג טסגנַא ןיא ןעניױו ןרעש ןוא

 רעּביא-ןדיינש ייז זַא ,ךיז טכוד סע ןוא

 .ןילַא ךיז זדלַאה םעד גנולֿפיױוצרַאֿפ ןיא

 ..רעדער יד טונימ ַא ףױא ּפָא ךיז ןלעטש ןוא

 ;קעוװַא טינ ךיז ןעמענ טנעה יד רעבָא

 -- רעדעי ַא ןישַאמ ַא ןילַא זיא סע

 .געט עקילָאצמוא ףיוא טײקנדָאלעגנָא טימ

 ןעגנולשרַאֿפ ןוא -- ,ליײט ַא ךיוא ךיא רעוו

 ּבײה ןוא דיינש ךיא ןוא ּפַאלק ךיא ןוא

 ןעגנול עניימ סיוא ןוא ןייא ןעמעטָא'ס ןוא

 .גױטש ןוא ץיה ןעמעלַא טימ ךיילג

 ,קילָאטש ,קידכעלייק זיא ּפַאש רעד

 ּפָארט ןטריטנעצקַא טימ סָאּב רעד ןוא

 קילַאג רעדיילש ַא עלייוו עלַא טיג

 !פא ירָאה ,פא יראה ;ןײידַא םינּפ ןיא

 ןּבעל ןכש סענוֿפ ןקוק וצ ןגיוא יד ןיא טַאהעג טינ טייצ ןייק טָאה רע

 רע זַא ןקור ןייז ןוֿפ .גייּב סעניא טליֿפעג רָאנ טָאה רע ;טיטש סָאװ ,םיא

 .טייק ןייא ןיא םיא טימ גניר ַא זיא
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 "עּביל-רעדורּב ןוֿפ טָאטש; רעד ןיא רע טָאה סָאד רָאנ טינ רעּבָא
 רע זיא ,טבעלעג טרָאד טָאה רע סָאװ ,טייצ רעצרוק רעד רַאֿפ .טכיירגרעד

 -ירעמַא רעד ןוֿפ טייק רעד ןיא --- טייק רעדנַא ןַא ןיא ךיוא גניר ַא ןרָאװעג
 לּביטש:ךַאד ןייז ןיא רע טָאה ןהעש עײרֿפ יד ןיא :עיזעָאּפ רעשידיי רענַאק
 ךיז טָאה רע ,ןײלַא סָאד רָאנ טינ רעּבָא ...רעדיל ןּבירשעג ליטש רעד ןיא
 -- ,עסערּפ רעשידיי רעד ןוֿפ סרעײטשרָאֿפ ענעעזעגנָא ייווצ טימ טדניײרֿפַאּב
 ,גנוטייצ רעד ,"טלעוו רעשידיי רעד, ןוֿפ רָאטקַאדער םעד ,ץטַאק .מ טימ

 ,קעדַאלוו .3ב ןוא ,עיֿפלעדַאליֿפ ןיא ןײגוצסױרַא ןּבױהעגנָא טלָאמעד טָאה סָאװ
 ןוֿפ גנולײטּפָא רעיֿפלעדַאליֿפ רעד ןוֿפ רעטלַאװרַאֿפ ןעוועג טלָאמעד זיא סָאװ
 -- ,סרעריֿפ-רעטעּברַא ןוא סרעלעטשטֿפירש עשידיי עדייּב .?סטרעװרָאֿפ,
 םיא ןענייז --- ,טסילַאיצָאס ַא רעטייווצ רעד ,טסיכרַאנַא ןַא רעטשרע רעד

 רעשידיי רענַאקירעמַא רעד ןיא ןטערטניײרַא םיא ןֿפלעה ייז .ברקמ קרַאטש
 .רוטַארעטיל

 ןענייז ייז ."טלעוו רעשידיי רעד, ןיא רעדיל סקיווייל טקורד ץטָאק .מ
 עטשרע ןייז סױרַא רָאי ריֿפ טימ רעטעּפש טיג קיווייל ןעוו ןוא -- ,יור ךָאנ
 סָאװ ,ןזרעֿפ יד ןיירַא טינ ןיהַא רע טמענ ,(*סָאלש ןרעטניה,) גנולמַאז-רעדיל
 טָאה רע יװ ױזַא (+= ,"טלעוו רעשידיי רעיֿפלעדַאליֿפ ןיא טקורדעג טָאה רע
 ןיא ןּבירשעג רעירֿפ ךָאנ טָאה רע סָאװ ,ןזרעֿפ יד ןעמונעגניירַא טינ ךיוא

 ןיא רעדָא סהסיֿפּת רעװקסָאמ ןוא רעקסנימ ןוֿפ סעטַארג רעטניה ,עּפָארײא
 "ֿפיױא ךימ טָאה רע; :רַאּבקנַאד רעייז ןעוועג ךָאד ןצטַאק .מ זיא רע .ריּביס
 "ומעג ךימ ,טײקמערַאװ ךס ַא טימ ,טלייצרעד רעטעּפש רע טָאה ,ןעמונעג
 ןוא יירד :רַארָאנָאה רימ טלָאצעג וליֿפַא ןוא ,רעדיל עניימ טקורדעג ,טקיט
 רעדָא תּבש ַא ןיא טקורדעג ,רעדיל עירעס ַא רַאֿפ רעלָאד ףניֿפ לָאמַא
 (** "קנַאד רעטשרע ןיימ טמוק ,ץטַאק .מ ןכעלרעטָאֿפ םעד םיא -- ,קיטנוז

 ,רעדיל ענייז (1914 ןיא) ןקורד וצ רעטשרע רעד ןעוועג זיא ץטַאק .מ
 -עג טכעלטנֿפערַאֿפ 1907 ןיא זיא סָאװ ,דיל סָאד ןענעכער טינ לָאז ןעמ ּביוא

 -רָאי םעד ןכוחצֿפױא ןעגנולעג טינ ,ןרעױדַאּב ןיימ וצ ,זיא רימ ('

 שעטָאכ ןעגנערּב ןענעק וצ ידּכ ,"טלעוו עשידיי, רעיֿפלעדַאליֿפ ןוֿפ 1914 גנַאג

 -לעג) ןרעּפלַאה קיווייל רעדָא קיווייל .ה סָאװ ,ןזרעֿפ יד ןוֿפ ןרעטסומ רָאּפ ַא

 -רַאֿפ טרָאד טָאה -- ,ןבײרשרעטנוא טלָאמעד ךיז טגעלֿפ רע יו ,(ןירעּפ

 .טכעלטנֿפע

 *גָאט. ,*רוטַארעטיל רעזדנוא ןיא תונורכז עכעלנעזרעּפ. :קיווייל..ה (**

 .1948 ,רעּבמעצעד ןס'4
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 טנָאמרעד ןיוש רעירֿפ זיא סָאװ ןוא "טסייגטייצ , רעקרָאי-וינ ןיא ןרָאװ

 "וינ ןיא ןּבעגסױרַא ןֿפלָאהעג (1918 ןיא) ןקיווייל טָאה קעדַאלװ .ּב .ןרָאװעג
 ןייֵלַא קיווייל יו ,טָאה רע סָאװ ,םעד ץוח ַא ,ךוּב-רעדיל טשרע ןייז קרָאי
 -יל ןייז ןגעוו גרָאז ...עשירעדורּב ַא, ןזיװעגסױרַא ללכּב ,סיוא ךיז טקירד
 עדייב ייז ןעו טלָאמעד טּפיוהרעד ןעוועג זיא סָאד (* .לרוג ןשירַארעט
 .רעקרָאי-וינ רָאנ ,רעיֿפלעדלַאליֿפ ןייק רעמ טינ ןיוש ןעוועג ןענייז

 -- ,1915 ןיא קרָאי-וינ ןייק ןּבילקעגרעּביא קירוצ ךיז טָאה קיווייל
 -ןטעּפַאט -- הכאלמ רעקידרעירֿפ ןייז רַאֿפ ןעמונעג לָאמַא רעדיוו ךיז ןוא
 ַא יו רָאנ ,הלועּפ ַא טַאהעג ,םינּפַא ,רע טָאה עיֿפלעדַאליֿפ ןיא) ײרעּפעלק
 "טכַאמעג.רצ טָאה 1922 ,ךרע ןַא ,זיּב ןוא ,(רעדיינשוצ ַא יו טינ ,טעָאּפ
 -טינ םעדי-טָא ןיא יןּבעל, ַא ("ןכַאמ, וצ ךיז טרעטַאמעג רעקיטכיר רעדָא)
 (** .ךַאֿפ ןטכייל

 -עגרעּביא רע טָאה ,טעּברַא טַאהעג טָאה רע ןעוו ,ירֿפ רעד ןיא ןדעי

 רעטנזיוט רעטרעדנוה סָאװ ,טרעהעג ןוא ןעזעג ,סנטסקיצניוו ,רעדָא טּבעל

 יז ןעוו ,ןעניגַאּב יעווּבָאס ןיא רעּביא ןּבעל רעטעּברַא רעקרָאיזוינ ערעדנַא

 :ןקירּבַאֿפ ןוא רעּפעש ערעייז וצ קעװַא ךיז ןזָאל

 ,ןֿפוג עטכַאװעגֿפױא טינ ךָאנ ןוֿפ גנַארדעג ןיא

 ,סנגיוּבנעלע ןוא ןעינק ןוֿפ גנורעמַאלקרַאֿפ ןיא

 .טרָאד (י

 -עטשטֿפירש עשידיי סרעּפניױו .ז ןיא רימ ןענעייל ,גנַאל ןרָאיג (י*

 סינ .רעזייה רעקרָאירינ ןיא ןרעמיצ טעווערילַאּפשעג קיווייל טָאה ,"רעל

 סַאג רעקרָאירינ ַא רעּביא קידנענַאֿפש ןעזעג סיא טָאה זדנוא ןוֿפ רענייא

 ַא טימ ןוא סנַאה ןייא ןיא ךעלדער-רילַאּפש עטלקיוװעגֿפױנוצ קַאּפ ַא טימ

 ןוא, .(150 ײז ,2) .."*רערעדנַא רעד ןיא יּפַאפי טימ רעמע ןַא ןוא טשרַאּב

 ןעווערילַאַפש ןוֿפ טעּברַא רעד יײיּב ,רעטיױו טרָאד רימ ןענעייל ,אקווד טינ

 זיא סע -- ןֿפָארטעג טָאה סע זַא .תוריד רעקרָאי-וינ ןיא ןרעמיצ עקידורּב

 סע .טוג ןעוועג ךיוא טעּברַא רעדנַא ןַא זיא ,ןעוועג טינ טעּברַא ןייק ייּברעד

 יד ןיא ואוזץעגרע זיוה ןיא םיא ייּב גָאטימכַאנ ַא רימ ךיז טנַאמרעד
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 ,ןקירּבַאֿפ ןוא רעּפעש וצ שינעגָאי ןיא

 -- גנַאזעגרָאֿפ עקידנעניגַאּב סָאד ןריוּבעג טרעוו

 ,דלודעגמוא רעקידנגייױוש ןוֿפ גנַאזעגרָאֿפ

 ,ימ רעקידנעמוק ןוֿפ

 .םירבא עטורעגסיוא טינ ןוֿפ גנַאלק ןּפמעטןֿפ

 טי - עלי גיי ננ ָ--יע יג, -|/|/ -----. -..ג0{1 יי גט,{ געל. תם: ,,222556 / 6-.,. 

 ("ןעניגַאּב יעווּבָאס,)

 ןוֿפ טייקרעווש יד ךיז ןיא ןוא ךיז ףיוא ןגָארטעג רע טָאה גנַאל ןרָאי

 ..דלודעגמוא רעקידנגייוש ןוא שינעגָאי רעד-טָא ןוֿפ ,גנַארדעג םעדיטָא

 -עג -- ןטכַאװשעגּפָא ןיוש גנַאל --- ןייז ףיוא טקריוװעג טכעלש טָאה סָאד

 -נייא רעד ןעוועג טינ ,בגא ,זיא רע ?ןָאט טנעקעג רע טָאה סָאװ רעּבָא ,טנוז

 ןשיווצ רעקיצנייא רעד טינ ךיוא --- עקירעמַא ןיא רעּביירש רעשידיי רעקיצ

 סָאװ -- טנַאקַאּב טנעָאנ טשרע טציא ךיז טָאה רע עכלעוו טימ ,"עגנוי, יד

 ערעדנַא ךיוא .הנויח ןוֿפ רוקמ ןייק םיא רַאֿפ ןעועג טינ זיא רוטַארעטיל

 -ַאט; ַא סעּפע ךָאנ ןּבָאה טזומעג ןּבָאה טרָאװ ןשידיי םענוֿפ סרעײטשרָאֿפ

 ...ןביירש ןוֿפ טנַאלַאט םעד ץוח ַא ,"טנַאל

 קיווייל טָאה ,טעּברַאעג טינ טָאה רע ןעוו ,געט יד ןוא ןטנוװָא יד רעּבָא

 טכַארּברַאֿפ רעדָא עזומ ןייז ןּבעגעגּפָא ,עיֿפלעדַאליֿפ ןיא ,רעירֿפ יו ,טציא

 ןוא זָאלג קיטש עסױרג ַא ןגעלעג זיא לשיט ןֿפױא ,ךיק ןייז ןיא .סקנָארּב

 ענייז סָאװ ,ךעלעדנעּב ןוא ךעלעגנעטס עקערילָאקנדײשרַאֿפ -- זָאלג ןֿפױא

 -ֿפױנוצ ןוא ןריניּבמָאק ןיא ןטלַאהעג ןּבָאה לּברַא עטעשַאקרַאֿפ טימ טנעה

 ,טגערֿפעג םיא ייּב ךיא ּבָאה -- ?עיצַאקירּבַאֿפ ַא רַאֿפ סָאד זיא סָאװ .ןפעלק

 טנַאקירּבַאֿפ-רעקירטש רעסיוועג ַא זַא ,טלייצרעד קיטומטוג רימ טָאה רע ןוא

 .(152 'ז) "םייהַא טעּברַא לסיּבַא סױרַא םיא טיג
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 ךיז ןּבָאה רעדיל ענייז ."עגנוי; יד -- םירבח ןוא טנײרֿפ עיינ ענייז טימ
 סעיצַאדנעמָאקער סקעדַאלװ .ּב ןוא סצטַאק .מ קנַאד ַא טקורדעג ןיוש טציא

 "עמיטש רעטעּברַא רעײרֿפ, סיקסווָאנַאי .ש ןיא ,"טֿפנוקוצ , סניסעיל .א ןיא

 "יעודָארּב טסיא; ךוּבלמַאז םעניא ,(1915 ,"ריּביס ןוֿפ ןגעוו יד ףיוא;)

 (ןירעּפלעג) ןרעּפלַאה קיווייל רעמ טינ ןיוש זיא רע ןוא .(1916 ,"יינש ןיא,)

 .קיווייל .ה --- רָאנ

 = ר
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 קיריל - ךיא

 "ייווע ןיא, ,"רעריּביס ןגעוו יד ףיא , ,"טיױו ץעגרע , ,*סָאלש ןרעטניה;

 / 1916 -- 1914 -- רעדיל-טנגוי ערעדנַא ןוא

 גנולמַאז-רעדיל עטשרע סקיווייל .ה ןרָאװעג טקורדעגּפָא זיא 1918 ןיא
 -מַאז עקיזָאד יד .(קרָאי-וינ ,גָאלרַאֿפ סגרעּבנרָאֿפ .ק ר"ד) *סָאלש ןרעטניה,
 -ַאֹּב רעדָא) ןּבירשעג טָאה קיווייל סָאװ ,ץלַא טעמּכ ןעמונעגניירַא טָאה גנול

 -- 1914 ןרָאי יד ןיא דנַאל ןיא ָאד ןיוש (ןזרעֿפ עקידרעירֿפ ןוֿפ טעּברַא
 -טנֿפערַאֿפ טָאה רע סָאװ ,ןזרעֿפ יד לייו ,"ץלַא טעמּכ , :גָאז'כ ,6
 ןוֿפ ןעגנולמַאז יד ןיא רע טָאה "טלעוו עשידייפ רעיֿפלעדַאליֿפ ןיא טכעל
 טלָאמעד ןיוש ןעוועג זיא רע .ןעמונעגניירַא טינ ,ןסייוו רימ יװ ,רעדיל ענייז

 -רעּביא ליֿפ ױזַא ןזיװַאּב ןיוש טַאהעג רע טָאה וצרעד ,טלַא רָאי 20 םורַא
 ,דיל ןייז רעּבָא ,גנורַאֿפרעד-סנּבעל ןיא ךייר ױזַא ןיוש ןעוועג זיא רע ,ןּבעלוצ
 ,ןרָאװעג ףייר ןצנַאגניא טינ ךָאנ טייקרעטיול ןוֿפ ןיז םעניא זיא ,דיל ַא יו
 ןעוועג זיא'ס -- טנקלָאװרַאֿפ קרַאטש ךָאנ ןעוועג זיא עיזיוו עשיטעָאּפ ןייז

 .עיזיוו יו ,םולח רעמ ךָאנ
 עטשרע סקיווייל סָאװ ,קורדנייא רעד ןעוועג סָאד זיא לַאֿפ ןדעי ןיא

 -רעד םיא טָאה סע .סרענעייל ענייז ןוֿפ םענייא ףיוא טכַאמעג טָאה גנולמַאז
 סע :טָאטשיטּפױה רעשיסור רעקילָאמַא רעד ןיא "טכענ עסייוו. יד ןָא טנָאמ
 רעּבָא ,"טייקסייוו, ַא סעּפע ןעוועג רעדיל עטשרע סקיווייל ןוֿפ ךס ַא ןיא זיא
 ַא ,עטלּפענרַאֿפ ַא ןעוועג ,גרוּברעטעּפ ןיא טכענ עסייוו יד יוװ ױזַא ,זיא יז

 ..."עקיטכַאנ; ַא ,עטמולחרַאֿפ

 ,לעווש ַא ָאד ,רעױט ַא ַאד
 ;ךיז ךיא ייג רעטייו ,רעמייוו
 ,לעז ןגייא ןיימ םורַא ץלַא
 .ךיז ךיא יירד ,םולח ןיא יו

 ןוֿפ לייט ןסיורג ַא ןיא ךיז רע טיירד לעז ןגייא ןייז םורַא םולח ןיא יו

 ןַא רשֿפא ןעוועג ןיוש רע זיא רָאװ ןֿפױא .ןסוגסיוא עשיריל עטשרע ענייז
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 ךיא ּבָאה רעדיל ענייז ןיא רעּבָא ,רעכַאו רעמ ַא ,רערעדנַא
 .ןעמולח ןייז רָאנ ,ןייז ךַאוװ ןייז טינ טנעיילעג

 ּבָאה ךיא ןעוו ,קורדנייא ןיימ ןשיווצ דיישרעטנוא ןַא ןעוועג זיא ךָאד
 -נייא םעד ןוא ,ןעגנוטייצ ןוא ןלַאנרושז ןיא ,זייווקיצנייא רעדיל יד טנעיילעג

 .םרָאֿפ-ךוּב ןיא רימ ףיוא טכַאמעג ןּבָאה ייז סָאװ ,קורד

 רָאנ ,רעדיל עצנַאג ןייק טינ ןייז וצ ןעזעגסיוא ייז ןּבָאה זייווקיצנייא
 ,עקידעּבעל ,דיל םענעגנוזעג טינ ךָאנ ַא ןוֿפ רעקיטש עקידנעגניז ,רעקיטש
 ךעלדנקלָאװ .רעקיטש -- עטײנעגֿפױנוצ טינ ךָאנ קירוצ ןוא ענעסירעצ רעּבָא

 -נרעּבליז ךיז ,עסייוו ,עכייוו ,ייז ןעמיווש למיה ןרעּביא ...עקידנעשזדנָאלּב
 א ןָא -- קידנעשזדנָאלּב ןעמולה ןוא ןעמיווש .עקידנעלקנוט ךיז ,עקיד
 ןעמולח סָאד ,ןעשזדנָאלּב סָאד ויא געװ רעיײז .ליצ ַא ןָא ,געוו

 עליטש סָאד-טָא ,טכַארטעג ךיא ּבָאה ,געוו ןייק טינ סע זיא ...ליצ רעייז זיא
 ַא ןעוו ,ךעלדנקלָאװ עטכייל יד ,ךרוד טינ ןעד ךיז ייז ןטכייל ?ןרעטַאלֿפ
 טרעק ןוז יד ןעוו ,לקנוט טינ ןעד ייז ןרעו ?ןגעקטנַא ייז טמוק לַארטש
 -טָא ,ןּבעל טימ ,קורדסיוא טימ לוֿפ טינ ןעד ייז ןענייז ?קילּב ריא ייז ןוֿפ ּפָא

 טינ זיא קורדסיוא רעשיטעָאּפ רעד ?רערעדנַאװ ערעכיזמוא ,עכיילּב ,עכייוו יד

 ,סליטש ַא זיא ןּבעל סָאד .רעּבָא סע זיא קורדסיוא ןַא ;טסעֿפ טינ ,ףרַאש

 !סע זיא ןּבעל ַא רעּבָא :סקידוועמעש ַא ,סקידרעטיצ ַא

 רעדיװ טעװ ןוא ,לָאמַא ןעוועג זיא סָאװ ,סעּפע ןוֿפ קורדסיוא ןַא
 ענעריוּבעג טינ ַא יו ,םורַא סע טעשזדנָאלּב לייוורעד רָאנ ,לָאמַא ןייז

 ,רעיוא ןַא סע טכוז לייורעד .ןרעו םעד ןוא ןעוועג םעד ןשיוװצ ,המשנ
 ןֿפָא זיא סָאװ ,ץרַאה ַא ,עטדערעג ןייק טינ ,דייר ןרעה וצ לגוסמ זיא סָאװ

 ..עטנַאעג ,עטמיורטעג זיולּב ,ןליֿפעג רַאֿפ -

 .ה קידנענעייל ,טַאהעג ךיא ּבָאה קורדנייא -- ןטמיטשַאּבמוא -- ַאזַא
 ןייא ןוֿפ רעקיטש ןעוועג ןענייז ייז ...זיווקיצנייא רעדיל עטשרע סקיווייל
 .טלעוו ןייק טינ ,רעקיטש ךָאד !סיוועג --- ,טלעוו

 ןוא -- ךוּב ַא ןיא ןרָאװעג ןעמונעגֿפױנוצ רעדיל יד ןענייז טָא רָאנ

 עצנַאג סָאװ ,ַאזַא ,ערָאלק ןיק טינ .טלעו ַא ןעזרעד ּבָאה ךיא

 טעז ןעמ רעּבָא ,ןקעלֿפילּפענ ןוֿפ דנַאטשוצ ןיא .ךָאנ ןענייז עריא ןרעֿפס
 סיוא ךיז ןלייט ייז יו ,ןרעדנַא םוצ סנייא ,ןקעלֿפ יד ,ךיז ןעיצ ייז יװ ,ןיוש

 טֿפרַאדעג ּבָאה ךיא .זיירק ןשימסָאק ַא ןיא ןסילשוצנייא ךיז טיירג ,סָאַאכ ןוֿפ
 רַאֿפ טנֿפעעג טָאה ךוּב סָאד ןוא -- ןעמולח ןוֿפ העש ַא ףיוא ןטרַאװ רָאנ
 ּבָאה ךיא :טיײקצנַאג רעטֿפושיּכרַאֿפ ןייז ןוֿפ לייט ןסיורג ַא ,לייט ַא רימ
 ...לרוג סנשטנעמ  ַא ןוֿפ יודיוו םעד טרעהרעד
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 רעד זיא גנוטרַאװ רעקידרעטיצ רעמוטש טימ לוֿפ ןוא -- קירעיורט
 -יל עטשרע יד ןיא ןילַא ךיז םורַא ,"םולח ןיא יו ,ךיז טיירד. סָאװ ,לרוג
 ...קיווייל .ה ןוֿפ רעד

 ..גנוטרַאו ןוא -- רעיורט
 סָאװ ,דיל םעניא ןרָאװעג טקירדעגסיוא ןענייז ןדנַאטשוצ-טימעג עדייּב

 סָאװ ןוא ,גנולמַאזרעדיל עטשרע סקיווייל ןּביױהעגנָא ךיז טָאה םיא טימ

 -טרָאװ רעטכע רעד; ןֿפורעגנָא (רימ וצ ווירּב ַא ןיא) סע טָאה ןיילַא רע
 זיא "ץעגרע, סָאד "..."טייו ץעגרע, דיל סָאד -- ,"טימעג ןייז וצ לסילש
 -ץעגרע סנרָאהניײא דוד ןוֿפ לטשער ַא רשֿפא ןעוועג ןקיווייל ןגנוי םייּב

 דיל ַא ,דיל שיּפיט ַא סקיווייל סע זיא ללכּב רעּבָא ,קיטנַאמָאר-ץעמע ןוא

 ,לָאּבמיס ַא ןרָאװעג זיא סָאװ ,דליּב שיטסילַאער ַא ,"רעריּביס ןגעוו יד ןוֿפ

 געוו ןייק טינ טניֿפעג ןוא טכוז סָאװ ,רעלגָאװ םענוֿפ דליּב ַא -- ,עיזיוו ַא
 ץעגרע זַא ,טסייו סָאװ ,םענייא ןוֿפ דיל ַא ,םענעטָאּברַאֿפ םוצ דנַאל םוצ

 -- ,ענעטָאשעצ תורצוא ןטרַאװ ,זדנוא ףיוא תורצוא ןטרַאװ ףיט ץעגרע ,ףיט
 םיא ןיא רעקרַאטש זיא סָאװ ,טינ טרָאֿפ טסייוו רעכלעוו ,םענייא ןוֿפ דיל ַא
 ..רעיורט רעד רעדָא גנוטרַאװ יד

 טיױו ץעגרע ,טייו ץעגרע
 :ענעטָאּברַאֿפ סָאד .דנַאל סָאד טגיל
 ,גרעּב יד ןעָאלּב קירּבליז
 .ענעטָארטַאּב סענייק ןוֿפ ךָאנ
 ,ףיט ץעגרע ,ףיט ץעגרע
 ,ענעטָאנקעגנייא דרע רעד ןיא
 הדנוא ףיוא תורצוא ןטרַאװ
 .ענעטָאשרַאֿפ תורצוא ןטרַאװ

 ..ייז ףיוא -- רימ ,זדנוא ףיוא ןטרַאװ ייז

 םוצ ערויטרעווַא ןימ ַא יװ זיא סָאװ ,דיל ןוֿפ טֿפלעה ןייא זיא סָאד

 זדנוא וצ טדער סָאװ ,לַאזקיש ןוֿפ טֿפלעה עלוֿפ-סגנוטרַאוװ יד זיא סָאד :ךוּב

 :עלוֿפ-רעיורט ַא ,טֿפלעה ַא ךָאנ ןַארַאֿפ .רעדיל יד ךרוד

 טיױו ץעגרע ,טיױו ץעגרע
 ;רענעגנַאֿפעג ַא ןיילַא טגיל
 ןייש רעד טּברַאטש ּפָאק ןייז ףיוא
 .רענעגנַאגרַאֿפ רעד ןוז רעד ןוֿפ
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 ,םוא רעוו טלגָאװ ץעגרע
 ,רענעטָאשרַאֿפ ַא יינש ןיא ףיט
 געוו ןייק טינ טניֿפעג ןוא

 (' ..םענעטָאּברַאֿפ םעד דנַאל םעד וצ

 :גנוּבעלרעּביא עלַאער יד .לָאּבמיס ַא יא ,גנוּבעלרעּביא ןַא יא זיא סָאד
 ,רענעטָאשרַאֿפ ַא יינש ןיא ףיט ,(רעטקישרַאֿפ ַא) רענעגנַאֿפעג ַא ;ריּביס
 -מיס רעד רעּבָא ...דנַאל םענעטָאּברַאֿפ םוצ געוו םעד טינ טניֿפעג ןוא טכוז
 ...לָאּבמיס-טסנוק רעדעי יװ -- ,רעלַאער ַא ךיוא זיא לֶאּב

 ןגיל דנַאל ןיא ;עיזַאטנַאֿפ ןייק טינ זיא סע ,ןַארַאֿפ זיא דנַאל סָאד

 ןעמוק ייז ןֿפרַאד רימ ,זדנוא ףיוא ןטרַאװו תורצוא יד :ענעטלַאהַאּב תורצוא

 רעד ךיז טמענ ןוֿפרעד .ייז וצ געו םעד טינ ןסייו רימ רעּבָא ...ןעמענ

 ...רעיורט

 זיא םיא םורַא ...טייקלקנוט ןוא טכיל ןשיווצ ךיז טלקַאו רעטכיד רעד

 ןטייז עלַא ןוֿפ .טכיל ףיוא גָאזנָא ןַא טמוטש םיא ןיא קינייװעניא ,רעטצניֿפ

 גנונעֿפָאה ַא זייוולגניי ןיוש רע טגָארט ךָאד !דניוו ןוא ייוו --- ןטניוו ןעייוו

 -- זַא ,ןצרַאה ןיא
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 ןעמוק ןדייל ןוֿפ טעוו סעכעלרעדנואוו ,סעסיורג סםעּפע
 עסיורג ,עכעלרעדנואוו סָאד ןעזרעד לע רעטשרע רעד ךיא ןוא
 .ןגרָאּברַאֿפ סע ןענעק טינ ןיוש ןשטנעמ ןוֿפ רעמ ןוא

 ןּפַאלק ןזָאל ךיז ךיא לעװ ּבױש וצ ּבױש ןוֿפ ,ריט וצ ריט ןוֿפ
 ..ןגרָאמירֿפ ןקיטכיל םעד ןגָאזנָא ןוא

 יז ,טרעקרַאֿפ ןּביולג םעד םיא ןיא טיוטעג טינ ןּבָאה ןדייל עֿפיט יד

 טָאה .גנונעֿפָאה עמייהעג יד ,גנונעֿפָאה יד ןוא .טרעטיילעג םיא ןּבָאה

 ."רענעטַאּברַאֿפ רעד דנַאל רעד וצ; ןעוועג זיא חסונ ןטשרע םעד ןיא (*

 רע ,דנַאל "יד; ןא "*סָאד, ןשיוצ ךיז טלקַאוװ קַאוטיל ַא יװ קיױוװיל .ה

 עלַא יװ עקיזָאד יד ןריטיצ רימ .לג"דא "טיט , טימ "?טיירג, ךיוא טמַארג

 עּבאגסיוא-ייליבוי רעד -- "קיױוייל .ה ןוֿפ קרעוװ עלַא; טל ןזרעֿפ ערעדנַא

 ,1940 ןופ
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 טשרע ןייז זַא ,ױזַא .גָאט ןקיטנייה ןזיּב טזָאלרַאֿפ טינ ,ןקידנרעיורט םעד ,םיא
 -נײרַא ןימ ַא סעּפע יװ ױזַא ןעוועג ,וויטָאמטייל ןייז טיול ,זיא רעדיל ךוּב

 טימ ןָאט וצ טינ רעּבָא טָאה גנונעֿפָאה ןייז ...קרעווסנּבעל ןצנַאג ןייז וצ ריֿפ
 ,יד ןוֿפ םזימיטּפָא םעד טימ ,"םזימיטּפָאק ןשימָאק ןוא ןטַאז ,ןקיליּב םעד
 רעד ףיוא ךעלנע טינ ךיוא זיא יז ."טלעוו רעד טימ ןדירֿפוצ , ןענייז סָאװ
 רעייז ןיא ןּביילג סָאװ ,סרערעסעּברַאֿפ-טלעװ יד ןוֿפ טייקרעטנומ רעוויאַאנ

 ןוא ירֿפ וצ טָאה קיווייל ."ןליוו םענרעזייא, -- ןוא טּפעצער םענעריּפַאּפ
 יז יו ,טלעוו יד ןעמעננָא לָאז רע ,ןדייל ןוֿפ םעט םעד טכוזרַאֿפ ףרַאש וצ

 יז טייקכעלגעמ יד ךיז טדנעוו ,רע טסייוו ,ןיילַא םיא ןיא טינ רעּבָא .זיא
 יד ןעמוק טעװ ,רע טסייוו ,םיא ןוֿפ טינ ןוא ריא ןוֿפ טינ :ןכַאמ וצ רעסעּב
 ..."טייוו ץעגרע ,טייוו ץעגרעג ןוֿפ --- ואוו-שרעדנַא ץעגרע ןוֿפ רָאנ ,העושי
 -- ןוקיּת ַא ןגירק ,ןרעוו טרעטיילעגסיוא ןדייל סטלעו רעד ןלעוװ ןטרָאד
 -יוו רעד ןיא ,טרָאד .ןעשעג טעװ "סעכעלרעדנואוו ,סעסיורג סעּפע; ןוא
 טײקנֿפָא רעד ןיא ,ָאד טינ ,טייקטסואוַאּבמוא רעקידתודוס רעד ןיא ,שינעט

 .טייקטנעָאנ ןוא

 -סואימ יד ,טייקסטכעלש יד סָאװ ,טוג זיא ;סואימ ,טכעלש ץלַא זיא ַאד

 ...ליואוו ןוא טוג ץלַא זיא ךוּת ןיא ,ןּביױא ןוֿפ רָאנ זיא טייק

 ,עטרעטיילעג ַא ,עטלַאק ַא

 :ךיוה רעד ןוֿפ טקוק ןוז יד

 ,טענעריוּבעג-יינ םעד ליואוו זַא

 ..ךיוא ןקידנברַאטש סעד

 ("ןעייג יז -- געט,)

 -עגייינ םעד ליואוו, זיא קוק ,ןטרעטיילעג לייוו ,"ןטלַאקא םעד רַאֿפ

 ןוֿפ טמוק סָאװ ,קוק םעד רַאֿפ ."ךיוא --- ןקידנברַאטש םעד ,םענעריוּב

 ןענייז עדייּב .טרוּבעג ןוא ןּברַאטש סנייא ץלַא זיא ,"ךיוה רעד ןוֿפ ,טרָאד
 ןוֿפ סע טעװ ןעמוק ןוא ..ןעמוק טשרע ףרַאד סָאװ ,םעד וצ ּפערט רָאנ ייז

 -עגרַאֿפ עטלַא ןוֿפפ סע טעװ ןעמוק .ןייז טעװ ָאד סָאװ ,סנייא ץלַא טרָאד

 -- "ןגעוו ענעס

 טעגרהעג ןרעוו טינ רענייק טעוו'ס

 -- ,ןגעלשעג ןיא ,גירק ןיא
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 ,עטלַא ןוֿפ ןעמוק ךיא לעװ ליטש לייו

 .ןגעוו ענעסעגרַאֿפ

 ךיז ןזָאל וצ ןסיו טינ רעניק טעװ

 ;ןגעקטנַא רימ ןייג

 רעדיילק ןיא ןעמוק ךיא לעוװ סיֿפוצ

 ...ןגער ןוֿפ עטקיױועצ

 ןריסַאּפ ןוא ןעשעג טשינרָאג טעװ

 ,ןטייצ יד ןוֿפ גנַאג ןיא

 גנולצולּפ ןלעוו ןעזרעד עלַא ןעוו

 ןטייּב ךיז ןעזסיוא ןיימ

 ,ןּבעג ךיא לעװ טנַאה ןטימ ךַאמ ַא
 -- ,ןגױנרַאֿפ ךיז דרע וצ
 ןרעוו סע ;ליֿפרעד רעדעי טעװ
 .ןגיוא יד ןֿפָא םיא

 גנוניױטשרעד ןוא דײרֿפ ןיא ,רעדעי ןוא
 ,ןעמונַאּב רעטיצ ןוא
 -- רָאנ טעז ַא ןוט גָאז ַא רָאנ םױק טעװ
 ..ןעמוקעג ןיוש זיא רע

 ("טעגרהעג ןרעוו טינ רענייק טעוו'ס;)

 ַא סקיוויל טינ סע זיא .ןקיויל ןגני םעד טמולחעג ךיז טָאה ױזַא

 ןטייּב ךיז טעו סע ןוא ,ןעמוק רע טעװ ןגעלשעג ןָא ןוא גירק ןָא ?םולח

 :ןּבעל ןוֿפ םינּפ סָאד

 ןירַא רעטיױוצ רעד ןיא ,סױרַא ּבוטש ןייא ןוֿפ

 ..ןייז טסַאג רעטוג ַא ךיא לע סוטעמוא ןוא

 ריט יד ןזָאל ענעֿפָא ןַא -- ןײגסױרַא

 .רימ טעוװ רעטניהַא רענייק ןקוקכָאנ ןוא

 .טָארט ןיימ רעכיז זיא'ס ןסיוו טעוו רעדעי ןוא

 .טָאטש יד עניימ זיא -- ןֿפערט ךיא לעװ טָאטש ַא

 ("סניימ;)
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 ַא רשֿפא ?סנ ַא ןעשעג טעװ רעדנואוו ַא ?עשעג סע טעװ ױזַא יוװ

 יייר ַא ,רעטוג ַא ,ךוּת ןיא ,זיא שטנעמ רעד --- :רשֿפא ןוא .סנ ַא ,רעדנואוו

 ןענירעצ טעװ :םיא ףיוא טגיל הללק ַא ,ףושיּכ רעזייּב ַא סעּפע רָאנ ,רענ

 ךיז סעװ שטנעמ רעד ןוא ,ןרעו טּפעװעגסױא טעװ ךולֿפ רעד ,ףושיּכ רעד

 "עגנוי רעד טגָאז ױזַא םירָאװ .ןטרעטיילעג ַא ,ןטזיילעגסיוא ןַא ןעזרעד

 :קיווייל

 ָאד זיא ץרַאה סנדעי ןיא -- סייױו ךיא

 ;ןייש ַא ,טייקיטכיל ַא
 -- ןיטש טינ טסלָאז וד לעווש רעכלעוו ףיוא

 ןײרַא יײג ןוא ןָא ּפַאלק

 -- ןָא ךיד טקוק ןעמ ,ןירַא טסייג ןוא

 :?יֿפ טינ סע טרעידעג

 ,גנַאל ןוש טקנעּבעג ריד ךָאנ טָאה ןעמ

 .ליטש רעד ןיא טרעיױרטעג

 ,דמערֿפ רעד ןיא טסיּב :טניימעג טָאה ןעמ

 ,טייו ץעגרע ןֿפרָאוורַאֿפ
 ָאד טסיּב וד זַא ,טסואוועג טינ ןוא

 .טייצ עצנַאג יד ןעוועג

 גָאט ןדעי טסיּב :טסואוועג טינ ןוא
 ,יײז יּברַאֿפ ןעגנַאגעג
 ,טרָאװ סנדעי וצ טרעהעגנייא ךיז
 ..ירשעגסיוא סנדעי וצ

 ,ןיז רעטשרע רעד טֿפרַאדעג רָאנ טסָאה

 ןײרַא יז וצ זיוה ןיא

 יז ייּב ץרַאה ןיא ןקעווֿפױא ןוא

 .ןיש ַא ,טייקיטכיל ַא

 ("ץרַאה סנדעי ןיא;)

 -יטכיל ַא ָאד זיא ץרַאה סנדעי ןיא :טמולחעג ןקיווייל ךיז טָאה ױזַא

 ,םעד ךָאנ טקנעּב ןוא ליטש רעד ןיא טרעיורט ץרַאה סנדעי ;ןייש ַא ,טייק

 .ןייש םעד ,טייקיטכיל יד םיא ןיא ןקעװֿפױא ןוא ןעמוק זומ סָאװ
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 ןוא וד רשֿפא ?רע ?ךיא ?וד ?ןעמוק זומ סָאװ ,רעד -- ,רע זיא רע

 -סגנוזיילסיוא יד טּבעל שטנעמ ןדעי ןיא :קיווייל ,רע רשֿפא ןוא ךיא רשֿפא

 טימרעד ןוא -- רענעגייא ןייז ןרעװ ןעק שטנעמ רעדעי ...טייקכעלגעמ

 | ...חישמ --- סנעמעלַא רעזדנוא ךיוא

 -- ןעמוק טעװ רע -- .רערעדנַא ןַא זיא ,רע טשינ ּביױא .ןעמוק רע טעו

 גנַאל ןיוש טָאה ױזַא ...ןייש םעד ,טייקיטכיל יד זדנוא ןיא ןקעוװֿפױא ןוא

 -עג ךיז טָאה ױזַא :םילּבוקמ יד טניז ,רעטכיד רעשידיי ַא טמולחעג טינ

 רע ןעוו ,1915 -- 1914 םורַא טמולחעג םיא ךיז טָאה ױזַא .ןקיווייל טמולח

 ףיוא ןלַאֿפעג זיא סע ןעוו ןוא ,רעדיל-חישמ עירעס ידיטָא ןּבירשעג טָאה

 -עגמורַא םיא טָאה סָאװ ,טייקלקנוט יד טינ ,המשנ ןייז ןוֿפ טכיל סָאד םיא

 ןּבירשעג טָאה רע ןעוו ,הסיֿפּת רעקסנימ ןיא ,1908 -- 1907 ןיא ןעמונ

 ."םונהיג ןוֿפ המשנ ַא? ןוא "חישמ ןוֿפ ןטייק יד,

 ,עסייוו טזָאלעגרעּביא המשנ ןייז ןיא טָאה "ןייש רעסייוו, סמולח םעד

 .ןדנואושרַאֿפ --- ,קידנזָאלרעּביא ענייז ןרוּפש יד --- ,זיא ןוא ןרוּפש עקיטכיל

 זיא רע ןענַאװ ןוֿפ ,"דנַאל ןטייוו ,ןטייוע םענעי ןיא ,ןיהַא ןדנואװשרַאֿפ

 .ןרעקמוא קירוצ ךיז טעװ רע ןענַאװ ןוֿפ ןוא ...ןעמוקעג

 טרעקעגמוא טינ ךָאנ ,םולח "רעיולּב קירבליז, רעד ,רע טָאה לייוורעד

 ןוֿפ סנטָאש יד .סנטָאש ןרוּפש עקיטכיל ענייז ףיוא ןרעיול .קירוצ ךיז

 טגיל סָאװ ,דנַאל סָאד זדנוא ןוֿפ ןלעטשרַאֿפ עכלעוו ,סנטָאש יד .ןענַאד

 רעד ןוֿפ ּפָא זדנוא ןדייש עכלעוו סנטָאש יד ,"טייוו ץעגרע ,טייוו ץעגרע;
 סָאװ סנטָאש יד ,"ןצרַאה סנדעי ןיא; ָאד זיא סָאװ ,ןייש םעד ןוֿפ ,טייקיטכיל

 , ףגָאז וצ ןקיווייל ןעגניווצ

 , ןעמוק טעוװ עגר יד ןענַאװ זיּב

 -- ןרָאי ןלעװ ןײגרַאֿפ

 טייקיטכיל עקידיײירֿפ ןיימ ןענַאװ זיּב

 ןריובעג ןרעו טעװ

 ןייז דמערֿפ ןוא סַאזנייא ךיא לעוו ןַאד זיּב

 ןטלַאהַאּב ןוא טֿפיטרַאֿפ

 לּפענ ןיא ןשטנעמ ןוֿפ ןוא ךיז ןֿפ

 ןטלַאטשעג עטירו ןֿפ

 ("ןענַאו זיב;)
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 ,זעזעג םולח ןיא טָאה רע סָאװ ,טייקיטכיל עקידיירֿפ יד ןענַאװ זיּב

 טעװ סע ןוא ,טליהעגנייא ןייז רעיורט ןיא רע טעװ ,ןריוּבעג ןרעוו טעוו

 .טיוט ןוֿפ טייקלקנוט יד םיא םורַא ןּבעװש

 ,ןייז לָאז רעטצניֿפ ,ןרעײֿפ עלַא טשעלרַאֿפ

 ;טייהרעליטש טציז ןוא

 ,ליֿפ ךיא ,ץעגרע רָאנ ,היוול ןייק טעז ןעמ

 .טיױט רעצימע זיא

 טכיילשעגכרוד ךיז טָאה ןטָאש ַא רעטצנעֿפ ןיא

 ;טייהרעטעבנגעג

 ךלַאּב טעוװ ,ןּברָאטשעג רענייק ךָאנ זיא'ס ּבױא ןוא

 .טיױט רעצימע ןייז

 דרע רעד ףױא טציז ,ןרעײֿפ עלַא טשעלרַאֿפ

 :טדיילקעג רעיורט ןיא

 -- ײברַאֿפ ןטָאש רעד טייג ןילַא טינ קירוצ

 ...טייוצעּבלַאז טייג רע

 ("ןרעיײֿפ עלַא טשעלרַאֿפ;)

 ןוֿפ םולח "ןעיולּב קירּבליז, םעד ,םולח םעד טמולחעג טָאה רע ןעוו
 םעד ,םענעריוּבעגיינ םעד ליואוו, ןעוועג זיא ,"טייוו ץעגרע ,טייוו ץעגרעפ
 ןשָאלעגסױא -- עלייוו ַא ףיוא -- זיא םולח רעד זַא ;"ךיוא -- ןקידנּברַאטש
 ךרוד רעדיװ ןֿפױל סע ןוא ...רעטצניֿפ ןוא קירעיורט טיוט רעד זיא ,ןרָאװעג
 -רעטיצ ,ןכעלרעדנואוו םעד ךרוד טייקלקנוט ןוֿפ םידעֿפ ,רעיורט ןוֿפ םידפֿפ
 .רעדיל ךוּב ןטשרע ןייז ןוֿפ ּבעװעג ןקידנרעטַאלֿפ ןוא ןקיד

 טלַאֿפ סע .ךרוד ךיז ןטכייל םידעֿפ עלעקנוט ,עקירעיורט יד ךיוא רעּבָא
 ץעגרע ,טייו ץעגרע, ןוֿפ "ןייש רעסייווא רעד ,ןייש רעד ליטש ייז ףיוא
 -- רעּבָא ,סקירעיורט רעייז סעּפע ןגעוו טעָאּפ רעד טדער טָא ..."טייוו

 ,ןעשעג ױזַא טֿפרַאדעג טָאה אמּתסמ

 .ןעוועג ןיוש זיא ,ןעוועג זיא סע סָאװ ןוא

 ץיש ןסייוו ןוא ןיױו ןקידלגיּפש םייּב

 .ןייז ןסעגרַאֿפ ןוא ןּבעגרַאֿפ ץלַא לָאז
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 ,ןירו-רעֿפּפָא יו ,יוט רעשירֿפ יוו יזזַא

 ..ןייש רעסייו רעד רימ ףיוא ךיז ןסיג לָאז

 רעיורט רעד .ןּברָאטשעג -- רעּביל ַא ,רעטנעָאנ ַא -- רעצעמע זיא טָא

 ןייש רעליטש ,רעטייוו ַא יו ױזַא ,זיא רע ךייוו יו ,טעז רעּבָא .סיורג זיא

 -- ןסָאגעגסיױא םיא ףיוא ןעוועג טלָאװ

 ,ןטָאשרַאֿפ ןיוש ,היוול יד ןיוש ןעוועג

 ,טלעטשעג דמַאז ןשירֿפ סעניא לטערּב ַא

 הטימ יד בוטש-הרהט ןיא טכַארּבעגקירוצ

 .טלעֿפעג טלָאװ רענייק יוװ ,ליטש ,קיאור ןוא

 .ךיז םיײהַא טרעקעגמוא ןיוש .ןעמעלַא ךָאנ

 ,טיורב-טנוװָא םעד טסע ןעמ ,טנעה יד טשַאוװ ןעמ

 ,ןקָאז יד ןיא ןציז ךיז ױזַא טּביילּב ןעמ

 ...טײגרַאֿפ ןוז-ברעמ יד .ליטש ,קיאור ןוא

 ("ןעמעלַא ךָאנ;)

 יֿפיױא רעדיוו יז טעװ ןגרָאמ ..טײגרַאֿפ ןוזברעמ יד .ליטש ,קיאור

 ...ןייג

 -- טלעו רעסיורג רעד ןיא ןזָאלקעװַא ךיז ןלעוו רימ ןוא

 ןּבעל רעזדנוא ןוֿפ גָאט םעד ןקידנערַאֿפ

 -- ןייג ןוֿפ ןרעוו דימ ןלעוו רימ ןעוו ןוא

 ןילַא טנַאה סרעטומ רעד זדנוא טעוו ןעלמַאזֿפונוצ

 .ןּבענרעד ריא ןֿפָאלש זדנוא ןגיילסיוא ןוא

 ךיז ןעלמַאזֿפױנוצ, ַא ,"ןייג ןוֿפ ןרעװ דימ, ַא !טױט ןעד זיא סָאװ

 סע יװ ,"רעטומ, רעד וצ -- רעדָא ,טייטש שמוח ןיא יװ ,"ךרעטלע יד וצ

 ןעלמַאזֿפיױנוצ ,עדימ ,זדנוא טעװ *טנַאה סרעטומ רעד, :קיווייל טּביירש

 ַא זיא ןּבעל סָאד ךיוא ...ןֿפָאלש טסייה טיוט ...ךיז ןּבעל ןֿפָאלש ןגייל ןוא

 ןוֿפ סעּפע ָאד זיא ןרָאי עטשרע יד ןוֿפ ןֿפַאש סקיווייל .ה ןיא עי .ףָאלש

 יַאֹּב רעד ןוֿפ דוס רעד זיא סָאד ...ןגיוא עטכַאמעגוצ ןוֿפ ,םולח ןוֿפ ,ףָאלש

 -נטָאש סעּפע .םטיר ןייז ןיא סָאװ טייקדימ רעד ,טייקליטש רעד ,טייקטקיאור

 םורַא טעז רע סָאװ ,ץלַא ןיא ָאד זיא סּבעװמיױרט ןימ ַא סעּפע סקיטֿפַאה
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 טלָאװ רע יוװ ױזַא .רָאװ ןֿפױא טינ ןעוועג טלָאװ ץלַא סָאד יװ ױזַא ,ךיז

 -- ?לזעלג ןטקיטסָארֿפרַאֿפ ַא טימ ,, ןגיוא יד טלעטשרַאֿפ ךיז

 ,ןכַאז ןוֿפ ץענערג םעד ןרָאלרַאֿפ
 ;רילָאק ןוא ּברַאֿפ רעייז טשימעצ
 -- ןגױא ןוא ןעמיטש ןוא רעטכיזעג
 ...רימ רַאֿפ ןענָאיזליא רָאנ

 ,ןעמענ יז רַאֿפ סיוא ךיא טכַארט -- לי ךיא

 ןָא יז וט שיילֿפ ןיא ןוא טולּב ןיא

 ,ןעמָאנ ןיימ ןוֿפ סיוא ךיא וט ךיז ןוא

 ..ןָאיזליא -- -- ךיא רע ןיילַא

 ,רע ךיוא ןוא) טלעוו יד זַא ,טליֿפעג טָאה רע סָאװ .,רַאֿפרעד סע זיא

 יָאנ רעטכַארטעגסיױא}; ןַא סעּפע רָאנ ,שי ןייק טינ זיא (ריא ןוֿפ לייט ַא יו

 ןענעק רימ סָאװ ,יד ,טלעוו יד סָאװ .,רַאֿפרעד זיא סָאד ,ןיינ ?םולח ַא ."ןעמ

 "ךס רעד יו רעמ טינ זיא סָאװ ךיא סָאד ןוא ,םישוח ףניֿפ ערעזדנוא ךרוד

 ןיא ,טײגרַאֿפ סָאװ גנַאלק ַא ,"ןעמָאנ, ַא ,ןטָאש ַא זיא ,םישוח יד ןוֿפ לּכה

 ןגרָאּברַאֿפ ןגיל סָאװ ,ךיא ןתמא םעד ןוא טלעוו רעתמא רעד טימ ךײלגרַאֿפ

 "רעד רעירֿפ רעד ץלַא זיא סָאד ..."טייוו ץעגרע ,טייו ץעגרע, זדנוא ןוֿפ

 ןשיװצ -- ָאד ןוא טרָאד ןשיװצ -- םוהּת רעד -- דיישרעטנוא רעטנָאמ

 ַא טריטסיזקע סע ואוו ,ָאד ןוא ,ענעגרָאּברַאֿפ תורצוא ןגיל סע ואוו ,טרָאד

 -- ָאד ,ןטעטילַאער ןענייז טרָאד ...תורצוא יד וצ געוו ןייק טינ רעּבָא ןבערטש

 ...סעיזוליא ,ןעמיורט ,סנטָאש

 רעקיטרַאנגײא ןַא ןעוועג קיווייל .ה זיא רעדיל עטשרע ענייז ןיא ןיוש

 ליטס םעד ןטימעגסיוא טינ טָאה סָאװ ,רעקיטנַאמָאר ַא -- ,רעקיטנַאמָאר

 .םזילַאער ןוֿפ

 ןּבירש ןֿפוא ןייז ןיא רָאנ טינ ןוא ,םורַא טלעװ רעד ןיא רָאנ טינ

 "ייוצ, ַא ,טײקטלּפָאט ַא סעּפע טריּפשעג רע טָאה ךיז ןיא קינייװעניא ךיוא

 -- ?טײקיטלַאטשעג

 ..רעטרעקרַאֿפ ַצ ןוא רעקיטלַאטשעגיוצ ַא ןיּב ךיא

 ַא עלַאעדיא ןַא ,עטכע ןַא -- עקיטרָאד ַא זיא טלַאטשעג ןייא

 ,עגיה .ַא זיא ערעדנַא יד :עקידנזילרעד ַא ןוא עטזיילרעד ַא ,עליטכיל

 "עג רעסָאװ ,טינ טסייוו רע ןוא ...עקיטֿפַאהנטָאש ַא ,עקידניז ַא ,עלעקנוט ַא
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 -עגוצ זיא רע זַא ,םיא ךיז טכַאד לָאמַא .ענייז תמא ןַא טימ זיא טלַאטש
 םעד ןיא ןוא -- ,טלַאטשעג רעקיטשינ ,רעקידניז ,רעגיה רעד וצ ןֿפרָאװ

 -רַאֿפ (רעדיל עטשרע ענייז ןענייז ךוּבגָאט ַא ,עי) רעדיל ענייז ןוֿפ ךוּבגָאט
 :רע טּביירש

 ,רעטרעקרַאֿפ ַא וא רעקיטלַאטשעגיױוצ ַא ןיּב ךיא

 ,געט ןוא גָאט ןוֿפ רענעברָאדרַאֿפ -ףיט ַא ןיּב ךיא

 געוו רעד זיא סע םורק יו ,טעז רענייק ןוא

 ..רעטרעוו עטגָאזרעד טינ עניימ ןוֿפ ,טירט עניימ ןֿפ

 ,רעטרעלקעגסיוא ןַא רימ ןיא זיא רעטיױוצ רעד ,םייו ךיא

 ;געיעג ןיא ךיז ןיילַא רימ ךָאנ טגָאי סָאװ ,טנוה ַא

 ,געמרַאֿפ רעקיצנייא ןיימ זיא רע :טֿפָא ךיז טכַאד רימ

 ..רעטרעשַאּב ןיימ ,רעריֿפ ןיימ ,רַאה ןיימ זיא רע

 עדייּב ךיז ןיא רע טליֿפ רעּבָא רעטֿפָא ךָאנ .טֿפָא םיא ךיז טכַאד ױזַא
 רָאנ טינ ,ךעלרעּפרעק ךיז טעז רע זַא ,ףרַאש ױזַא ייז טליֿפ רע ."ןכיא;

 -- לָאציייװצ ןיא קיטסייג

 ,ײּברַאֿפ שטנעמ ַא טייג :ךיא עז

 ,גױנ ַא רימ ךיז טיג

 -- קוק ןוא ּפָאק םעד ּפָא ךיא רעק

 :גױא ןיימ טינ ךיא ּבױלג

 .טכיזעג ןיימ יו --- טכיזעג ןייז
 .ךיא -- רשֿפא סָאד זיא
 ,טכַאנ ןיא ,געוו ןטימ ןֿפױא
 ..ךיז ףױא קוק ,ךיא ייטש

 ןעז ליֿפוצ ןוֿפ קערש טימ לֹֿפ

 ,ןילַא ךיז ןוֿפ ןוא

 רעוו רשֿפא טעוו -- ,טרַאװ ,ךיא קוק

 ?ןיג רימ ײּברַאֿפ דלַאּב

 ,געו רעד טסופ ,רענייק טינ טמוק

 .טלַאק ןענייש ןרעטש
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 ,ןיױע ןסיוט םעד ןיא ךיא ייטש

 ..טלַאטשעג ןיימ -- ןגעקטנַא רימ

 "רעק ןוֿפ ליֿפעג ןייז זיא ליֿפעג שיגָאלאטַאּפ קילעֿפוצ ןייק טינ ןוא

 קורדסיוא םוצ םיא ייּב טמוק סָאד .גנואייווצטנַא-ךיא רעשיכיסּפ ןוא רעכעלרעּפ

 ואוו ,סנייא רעּבָא ,ןריטיצ עלַא טינ ייז ןעק ךיא .רעדיל ייר רעצנַאג ַא ןיא

 ףרַאש ןוא רָאלק ױזַא טקנוּפ זיא ךיא ןייז ןוֿפ טייקילָאציײװצ עשיכיסּפ יד

 -"ךיא עשיזיֿפ יד --- טכידעג ןטכַארּבעג סָאװ רָאנ םעד ןיא יוװ ,טקירדעגסיוא

 רָאנ ,ףיוא זיױלּב טינ זַא ,טלַאה ךיא ...ןעגנערּב ךיא ליוװ --- ,גנואייווצטנַא

 םיא ליוװ ןעמ ּביוא ,ןדייר ןעמ זומ רעטכיד םענוֿפ ךַארּפש רעד טימ ךיוא

 רַאֿפ טניֿפעג ןילַא רעטכיד רעד :ןכַאמ "רערעלק, -- ערעדנַא ןוא -- ךיז

 רעד -- טײהרעטסואוַאּבמוא -- זיא רע :ןקירדסיוא עטסקיטכיר יד ךיז

 ,סע זיא רעטכיד רעדעי ...ןײלַא ךיז ןוֿפ (רעשטייטסיוא רעד) "רעקיטירק,

 ןײלַא ךיז ןיא ןָאטעגנײרַא דימּת זיא סָאװ ,קיווייל יו ,ַאזַא רעּבָא טּפיוהרעד

 ענייז ,ךיז ףיוא םישוריּפ ענייז :ןײלַא ךיז ןיא ןקוקנײרַא ןייא ןיא טלַאה ןוא

 רעגנוי רעד יװ טָא ןוא ...עטסעּב יד ןענייז סעקיטסירעטקַארַאכ-טסּבלעז

 :טײקטלּפָאט-המשנ ןייז טריזירעטקַארַאכ קיווייל

 הד טינ רָאג זיא'ס :עז גנולצולּפ ןוא

 :רָאנ תועט ַא
 -- טכיזעג ןייד טינ ,טנעה ענייד טינ

 .רָאג סנדמערֿפ ַא

 -- טסוט וד סָאװו ןוא ,טסעז וד סָאװ ןוא

 ;ליּפש רעשלַאֿפ ַא

 םוא טסלדנַאװ ,רעטכַארטעגסיוא ןָא

 .ליצ ןָא ,געוו ַא ןָא

 ,טיױו ץעגרע זיא רעתמא רעד

 ,טיירדעגנייא זיא

 ןילַא ךיז ןיא טֿפױרשעגניײא זיא

 ..טייק ַא ןיא יו
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 -סיוא ןַא זיא ָאד ;טיױו ץעגרע ,טיױו ץעגרע זיא קיווייל רעתמא רעד
 ץלַא זיא םיא .דמערֿפ רעד ןיא יו ,ָאד ךיז טליֿפ רעתמא רעד ...רעטכַארטעג
 -וציענַאװרינ ןימ ַא סעּפע ןיא ָאד ךיז טניֿפעג רע .טריסַאּפ ָאד סָאװ ,סנייא
 טינ םיא ןעק סָאװ ,"רעיורט רעזָאלניז, ַא זיא רעיורט ןייז וליֿפַא .דנַאטש

 -- טיײקכעלגעוװַאּבמוא ןייז ןוֿפ ןזיילסיוא

 ךָאנ גָאט ןקיטנייה זיּב ךיד טָאה רע רעיורט ןייד

 .טרעטנענרעד סםענייק וצ

 ,טרעטייורעד טינ -- ךיז ןוֿפ ,טרעטנענרעד סענייק וצ

 .ּביהרעד טינ רימ וצ '

 גיוא סָאד זיא גיוא ןייד ןוא ,ךיז רעּביא טסכַאװ וד

 .ןדנילּב ַא ןוֿפ

 -- רעהעג ןייד ,ןעמוטש ַא ןוֿפ -- ךיז רעּביא יירשעג ןייד

 בױט ַא ןוֿפ

 ,ןטָאש ַא וצ טינ ּביוא ,ןּבעל ןייד ןכילגעג זיא סָאװ וצ
 ןגיוצעגסיוא טייו רעד ןיא טכַאנרַאֿפ ןוֿפ ןיזע םעניא טרעוו סָאװ
 טשינרָאג סיא ןוֿפ טרעוו סע זיּב ,סױרג ױזַא ,טייו יזזַא

 ,טזטינרָאג טימ
 ..ןגױא ענייד ןעז וצ ןלעֿפרַאֿפ ,טײגרַאֿפ סָאװ ,ןייש סעד וליֿפַא

 ...ןעמוטש ַא ןוֿפ יירשעג ַא ,ןּביױט ַא ןוֿפ רעהעג ַא ,טינ ןעעז סָאװ ,ןגיוא

 ..ןטָאש ַא -- ןּבעל ַא

 ,ּביוש ןוֿפ ךיז ןעיצ ןלַארטש עטלַאק

 הר רעטלַאק טימ ץרַאה ןיימ ןָא ןסיג

 ,ךיוא -- ןייז טינ ןוא טוג זיא ןייז ךעלקילג

 ר עטלַאק ןיימ -- ץלַא ןוֿפ ךָאנ רעסעּב

 רעד .,ןיינ ?ןייז טינ ןוֿפ ור יד סע זיא !טיוט ןוֿפ טײקטלַאק יד סע זיא

 ןוֿפ ןּבעל סָאד ןָא טינ טייג םיא רָאנ .ָאד זיא רע ,טיוט טינ זיא רעטכיד

 ןייז ךיז טָאה ,רעתמא רעד ,רע .ןענַאד ןוֿפ טלעוו יד דמערֿפ זיא םיא ,ןענַאד

 זיא'ס ,ןרעװ בורח וליֿפַא געמ ,םיא םורַא סָאװ טלעװ יד .טלעוו ענעגייא

 :ןקיווייל ךיז טמולח ױזַא ...עגונ טינ םיא
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 ,פלעוו יד ןדנוצעגנָא טָאג ןוֿפ רעייֿפ ַא טָאה
 ,זױה ןיימ ןרעװ ןעק רָאנ טנערּברַאֿפ טינ
 ,טנעוו ריֿפ עיירטעג עניימ ןיא ןסָאלשרַאֿפ לייו
 .סױרַא טינ ריט ןוֿפ לָאמנייק ךיא ײג

 --- ןיילַא טלעוו יד יוװ ,ןָא קינייוו ױזַא טקנוּפ םיא טייג הֿפרש-טלעװ יד

 ,םורָא ןוא םורַא ןליונק ךיז רעײֿפ רעד טוט
 :ןײרַא ןענַאװ ןוֿפ טינ טָאה רע רָאנ

 םוא ךיא ייג ןילַא לקניוו סוצ לקניו ןוֿפ

 ...ןייש ןקימַאלֿפ טימ רעטלַארטשַאּב ַא

 .טינרָאג רעמ -- "ןייש רעקימַאלֿפ, רעד רָאנ םיא ףיוא טלַאֿפ סע

 -גייא ןייז ןיא םוא ךיז טייג רע ןוא -- ,םורַא ןוא םורַא ךיז ןליונק ןעמַאלֿפ יד

 -- "טנעוו ריֿפ עיירטעג , ענייז ןיא ,זיוה ןעמַאז

 רעה-ןיה ןייגמוא סָאד רימ טרעוו קיליײװגנַאל זַא ןוא

 -- ןייש ןקימַאלֿפ ןוֿפ טייקטיור יד ןוא

 ,ּפָארַא ןּבױא ןוֿפ ךיא גנעהרַאֿפ רעטסנעֿפ עלַא

 ..ןיא ךיא ףָאלש ץרַאה ןקיאור ַא טימ
= 

 -- רעּבָא ...טֿפָאלש רע ןוא -- ןעמַאלֿפ ןיא םוא-טמוק טלעוו יד

 ,סיוא ןיוש :ךיא עזרעד ,ףיוא ףָאלש ןוֿפ ךיז ּפַאכ ךיא זַא
 .טנערּברַאֿפ רעדנעל ןוא ןשטנעמ עלַא
 רימ טימ -- ןּבילּברַאֿפ ןיִּב ךיא רעקיצנייייא ןוא ןייא
 ..טנעוו ריֿפ עיירטעג עטוג עניימ

 עיירטעג עטוג ענייז ןילַא רעטנוא טדניצ ןוא קנוֿפ ַא רעטנוא רע טגייל

 -- טנעוו ריֿפ

 ,טנַאוו ַא ךָאנ טנַאװ ַא ןלַאֿפ סע יװ ,קוק ןוא ייטש

 יש רעקיצנייא רעד ךיז טשעלרַאֿפ סע
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 ,ץלַא ןוֿפ רעטזיילרעד ַא ,ץלַא ןוֿפ רעטיײרֿפַאּב ַא

 ..ןייא ךיא ףָאלש דרע רעקישַא רעד ףיוא

 רעקילייה רעד זיא'ס ,ןיינ ?ןקיטליגכיײילג ַא ןוֿפ ףָאלש רעד סע זיא

 ךיז רע טָאה ,ןעמוקעגמוא זיא טלעוו יד רעדייא ...ןטזיילרעד ַא ןוֿפ ףָאלש

 ריֿפ יד ןיא ,"טנעוו ריֿפ עיירט, ענייז ןיא ריא ןוֿפ ןטלַאהַאּב טֿפרַאדעג
 ךיז ןוֿפ םענעגנַאֿפעג ַא רַאֿפ טכַאמעג םיא טָאה סָאד ;ךיא ןייז ןוֿפ טנעוו
 "טנעוו ריֿפ , יד ןענייז ,ןרָאװעג טקיניירעג רעיײֿפ ןיא זיא טלעוו יד זַא ;ןיילַא
 ךיא רעקיטרָאד רעתמא ןייז :טנערּברַאֿפ ייז טָאה רע ,קירעּביא ןרָאװעג ענייז
 ,"ןקיטנעװ:ריֿפ , ,ןקיאָאד ,"ןטכַארטעגסיױא, םעד ןוֿפ ןרָאװעג טײרֿפַאּב זיא
 ,..טזיילרעד זיא רע ןוא --- ךיא

 העּפשה רעד רעטנוא דַארג ןסיוועג ַא וצ זיּב ןעוועג טלָאמעד זיא רע
 -ייז ךָאד .סיוועג --- םזילַאודיװידניא ןשיטנַאמָאר רעייז ןוא "עגנוי, יד ןוֿפ
 (* .ךיא סענעגייא ןייז ןוֿפ טנעוו יד ןעוועג "טנעוו ריֿפ עיירטעג עטוג. יד ןענ

 -עג רע טָאה הֿפרש טלעוו רעד ןוֿפ דליּב-סיטּפילַאקָאּפַא סָאד-טָא ךיוא
 י-רַאֿפ רע טָאה םולח ןיא רָאנ ןוא .תומולח ענייז ןוֿפ טלעו רעד ןיא ןעז

 -קריוו, רעד ןיא .ךיא ,םענעגנַאֿפעג ,ןגיה ןייז ןוֿפ "טנעוו ריֿפפ יד טנערּב
 ןלייט סָאװ ,"טנעוו ריֿפ , יד ןוא ,ןרָאװעג בורח טינ טלעוו יד זיא "טייקכעל
 עיזעָאּפ עצנַאג ןייז ןוא -- ןעוועג יו ,"יירט, םיא ןענייז ,ריא ןוֿפ ּפָא םיא
 רע עכלעוו ,טייקכעלקריוו רעטֿפַאהנטָאש רעד-טָא ןוֿפ קילָאּבמיס יד זיא
 -טמַאצעגּפָא ןייז ךרוד ,"טנעוו ריֿפ, "עטרעלקעגסיוא, יד ךרוד ןעעזעג טָאה
 ...טייקידתונכש ַא ךיוא ,טײקטמַאצעגּפָא עדעי יװ ,זיא סָאװ ,טייק

 -עסירעדיל יד ןיא קילָאּבמיס עשקיווייל יד זיא רעטלוּב ןוא רערָאלק
 עקיזָאד יד ןיא ."יינש ןיא , ,"רעריּביס ןגעוו ףיוא. ,"סָאלש ןרעטניה, סעיר
 יא טלעוו רעגיה רעד ןיא זיא קיווייל יו ,ךעלרעּפמײשַאּב ןעמ טעז רעדיל

 ןיא טכעלטנֿפערַאֿפ טָאה רע סָאװ ,"עגנוי יד  לקיטרַא סעד ןיא (י
 -עגוצ ָאי ןילַא ךיז רע טָאה ,(1919) "ןטֿפירש, ךוּבלמַאז סוָאטַאנגיא דוד
  וקידרעטעּפש ַא ןיא רעּבָא ,עפורג רעד-טָא וצ טנכערעגוצ טינ ןוא טנכער
 ןעמערטסקע ריא ןוא ריא ןוֿפ ךיז רע טָאה ,1923 ןיא ןּבירשעג ,לקיטרַא
 ןעוועג זיא סָאװ .טצענערגעגּפָא ףרַאש םזיטעטסע ןוא סזילַאודיוװידניא
 ןגעוו ןדער לָאז ןעמ ּבױא ,"עגנוי יד ןוֿפ עיֿפָאזָאליֿפ יד ,טגערֿפעג רע טָאה
 -ןךירֿפוצטסּבלעז -- ןוא עיצַאנגיזער עסיורג ,םזינעלרעוו ?עיֿפָאזָאליֿפ ַא

 ,טייצ וצ טייצ ןוֿפ;) .וו"זאא ?ןעגנַאגרעד ןעמ זיא סָאו וצ .וצרעד טייק

 .(38 ז
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 :טײקיטלַאטשעגייװצ ריא ןיא ןעמ טעז אֿפוג טלעוו יד ןוא .ָאטינ יא ,ןַארַאֿפ
 ...טײקשירָאזליא ריא ןיא ןוא טעטילַאער ריא ןיא

 ךָאנ ָאד זיא ןוא ?ןדייל עכעלשטנעמ יוװ ,ךַאז ערעלַאער ַא ךָאנ ָאד זיא

 -רַאֿפ ַא ןוא ןטריטסערַא ןַא ןוֿפ ןבעל סָאד יװ ,עמעט *ערעשיטסילַאערע ַא
 -סיוא טָאה קיווייל רעיילש ןקידֿפושיּכ ַא רַאֿפ סָאװ רעּבָא ?ריּביס ןיא ןטקיש
 -ויס עלַא ןוֿפ ןטסשיטסילַאער ןוא ןטסלַאער םעד-טָא רעּביא טײרּפשעג
 :?סָאלש ןרעטניה, רע טציז טָא .,.ןטעשז

 ,טרעױמרַאֿפ ןּביױש יד
 ;טנעוו יד ןרױרֿפעג
 (* ,לּפמעל ַא -- ןטָארד ןיא
 ..טנערּב סע סָאװ םסױק ,םיוק

 יד וצ ךולֿפ. ןעמוק טֿפרַאדעג .זסונ ןווָאּברַאקס ןטיול ,ןטלָאװ טציא

 ..?טיײהיײרֿפ ןוֿפ ןלַארטש יד, ךָאנ טֿפַאשקנעּב עטמירַאּב יד ןוא "רעקנעה
 :שרעדנַא סעּפע רָאג רעּבָא טמוק

 קעדוצ רעטנוא גיל ךיא

 טנַאוועג ןעָארג ןוֿפ

 לטניפ ןייא ףיוא קוק ןוא

 ..טנַאװ רעד ןגעקטנַא

 רע טגיל ,*טיײּהײרֿפ, יד ןשטנעּב ןוא "ךענַאריט, יד ןטלעש וצ טאטשנא

 ױזַא ,טנַאװ רעד ןגעקטנַא לטניּפ ַא ףיוא טקוק ןוא ,רעקידנגייווש ַא רָאג

 -- עגונ טינ סע זיא םיא יוװ

 ,ןסעגרַאֿפ ןיש ץלַא ּבָאה
 ;טיױו ךיא ןיּב ךיז ןוֿפ
 ןעמ טָאה רשֿפא ,סיױו רעװו
 ?טײרֿפַאב ןיוש גנַאל ךימ

 ןּברָאטשעג רשֿפא ןוא
 ריט רעד ייּב -- ,ךיא ןיּב

 ..*?פמעל ַא טגנעה ריט םייּב; ןענַאטשעג זיא חסונ ןקידרעירֿפ ַא ןיא ('
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 ,טײצרָאי טנערּב לפמעל סָאד
 ?רימ ךָאנ טײצרָאי טנערּב

 טינ ,רערעדנַא ןַא רָאג טציז ָאד ןוא ,ןּברָאטשעג ןיוש רע זיא רשֿפא
 ...?רע

 זַא ,טֿפערט לָאמַא !טײקנגָאלשרעד ,עיטַאּפַא ,טייקדימ ןעוועג סע זיא
 ..ןליֿפ וצ ףיוא יז טרעה ןעמ זַא ,ּפמעט יוזא ןדייל עֿפרַאש ןוֿפ טרעוו ןעמ
 "ייא יד ךיז ןּבעגרעטנוא ןייק ןעוועג טינ סע זיא לַאֿפ םעד ןיא ,ןיינ רעּבָא
 -טסּבלעז עטסקינייוװעניא ןַא ,ייז רעּביא גיז ַא ,טרעקרַאֿפ ,רָאנ ,ןדייל ענעג
 ,ןטעטילַאער עשירָאזוליא עריא טימ טלעוו רעד ןוֿפ ןײגקעװַא ןַא ,גנואיירֿפַאּב

 ,"ןטלַאטשעג עטייו ןוֿפ לפענ ןיא ןשטנעמ ןוֿפ ןוא ךיז ןוֿפ, ךיז ןטלַאהַאּב ַא
 תונמחר טימ לוֿפ ןעמ טרעוו ,ןדייל ענעגייא ןוֿפ טיײרֿפַאּב ,ןעוו ,דנַאטשוצ ַא
 טסיּב וד ,דנַאטשוציטימעג רעקיליײה ַא .םורַא סָאװ ,ץלַא וצ גנוּבעגרַאֿפ ןוא
 פָא ריד ייּב טמענ ןוא ךיד טיה סָאװ ,"רעטכעוו, ןֿפױא סעּכ ןיא טינ רעמ
 לחומ ץלַא םיא טסיּב .(?טײהײרֿפ ןייד ,טרעוו יז זיא סָאװ) טײהײרֿפ ןייד

 -- :ןײלַא םיא וצ דיילטימ טימ לוֿפ טסיּב ןוא

 ,ןֿפָאלוע ךיז גייל ןוא ייג ,רעטכעוו

 :ריט ןוֿפ ּפָארַא גיוא ןייד םענ

 ןעור ףיוא זיא ןּבעגעג טכַאנ

 .ריד רַאֿפ ױזַא ,רימ רַאֿפ יו

 ,רעױט םייּב סקיּב ןייד קעווַא לעטש

 ;שיט ןָא ּפָאק סעד -- ןָא ךיז רַאּפש

 ןײגמורַא גָאט ןצנַאג ַא ןֿפ

 ..סיֿפ ענייד ךָאד ייו ןעוט

 (רעטכעווע}

 ..יֿפָא ךיז ור ייג ,סיֿפ יד ייוו ןעוט ריד ,רעטכעוו

 (= .ןטרַאּפשרַאֿפ םעד ,םיא ףיוא יװ ,תונמחר רעמ זיא רעטכעוו ןֿפױא

 רעוויטקַא ןַא ןעוועג דנַאלסור ןיא ןיײלַא זיא סָאװ ,קעדַאלוו .ּב ןעוו (*

 *רעריּביס, סקיווייל טריזנעצער 1919 ןיא טָאה ,רעֿפמעק רערענָאיצולָאוװער
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 יז ץוּכַּב טציא זיא רע זַא ,ליטש ױזַא טכַאמעג ןיוש ןדייל יד ןּבָאה םיא

 ..ןליטשוצנייא

 ,ליטש ייז :רימ טגָאז רעצעמע
 .ליטוע רעד ןיא ץיז רעדָא גיל
 -- טסַאל וצ טייקליטשש יד ריד טרעו
 .ליֿפוצ טינ ןייו רעּבָא ,ןייו

 ,טסנייוו וד סָאװ ,טסייוו וד ,טינ ןיימ
 .ױזַא טַאלג טלעוו רעד ןיא טסנייוו
 ,טנַאוו ןוֿפ ןקעלֿפ יד ףיוא טסקוק
 ...ייז וצ ןכַאל רָאג וטסליוו

 עכלעוו ,טייקליטש ענָאטָאנָאמ יד ןרעטש רָאנ טסליוו וד לייוו ,טסנייוו וד

 ,"יזַא טַאלג ןײרַא טלעוו רעד ןיא טסנייוו, --- ,טסַאל וצ ןרָאװעג ריד זיא

 -נַא ןַא ףיוא טײקשינָאטָאנָאמ יד ןּבײרטרַאֿפ ןוא -- ןענייוו זןרעהֿפױא טסנעק

 :ןֿפוא רעד

 ,ליד ןוֿפ רעטערּב יד ךיז לייצ

 ;לעצ ןייד טָאה טירט ליֿפיו טסעמ

 -- ֿבױטש ןיא טינ רעמ ךיז רעגלַאוו

 .לעווש ןקיצומש םעד ןשוק

 -עג יד, ףױא ןענייז ייז ךעלנע טינ יװ ,טקרעמַאּב ךיילג רע טָאה ,רעדיל
 -ַאּפמיס ןקעוו רעטכיד ערענָאיצולָאװער עכלעוו ךרוד ,רעדיל עכעלטנייוו
 ןענייז ןּבירשעג רע טָאה ,רעדיל סקיױוייל .*טײהײרֿפ רַאֿפ רעֿפמעק וצ עיט
 וצ עיטַאּפמיס ןקעוװ סָאװ ,"ןעגנורעדליש עקיטרַאנגיא שטָאכ ,עטושפ.

 ...םיבנג-דרעֿפ רעדָא ןרענָאיצולָאוװער -- ןייז טינ ןלָאז ייז רעוו ענעגנַאֿפעג
 -ולָאוװער ,גיז ,עכַאר ,ןטײקנֿפַאלקש .רעֿפמעק-סטײהײרֿפ ,רעריטרַאמ ,רעקנעה
 ריּביס ןיא .ָאטינ ןצנַאגניא רעדיל ענייז ןיא ןענייז רעטרעוו ידיטָא -- עיצ
 ,רעֿפמעק ןייק טינ ,"שטנעמ-טגנוגעווַאּב. ןייק טינ קיווייל זיא עמרוט ןיא ןוא
 רעמָאי רעד סױרַא טגָאלק סע רעכלעוו ךרוד ,ענורטס ַא -- ,ןּברק ַא רָאנ
 ,טֿפנקוצ יד) *טֿפַאשנעגנַאֿפעג רעדעי ןוֿפ גָאלק יד ,עטַארג רעדעי ןוֿפ

 ,(1919 ,ץרעמ
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 ,טייז רעד ןוֿפ ױזַא ךיז קוק

 ;ןײרַא -- רע ,סױרַא טײג רעװ

 ,לעצ ןיא רעטשרע רעד טינ טסיּב

 ..ןייז ךיוא רעטצעל רעד טינ טסעוװו

 ("רימ טגָאז רעצעמע;)

 ,ריא ןיא וטסיּב ,טסיּב וד ואוו ,סָאװ ,לעצ-סנּבעל יד -- ,לעצ יד

 טינ .סױרַא טינ ךיד טזָאל יז ,לעצ יד -- ריא ןיא וטסיּב ,טסיּב וד רעוו ןוא
 ןוֿפ ןעלגילֿפ יד ףיוא קעװַא ריא ןוֿפ טסילֿפ וד ןדייס ,טסיזמוא ךיז רעטַאמ
 ..ךיא םענעגנַאֿפעג טינ ,ןקיטרָאד ,ןתמא ןייד ןוֿפ ןעלגילֿפ יד ףיוא ,םולח

 ַא ףיוא טרַאװ ןעמ ןוא לעצ ןיא ןעמ טציז ?ןעלגילֿפ יד ןעמ טמענ ואוו

 -- רעדנואוו

 ,רימ ןענייז עטדימטעגנייא

 ;רעדנוזַאּב טציז רעמַאק ַא ןיא רעדעי

 ריט םייּב טײהרעטרַאּפשעגנָא

 :רעדנואוו ַא ףיוא ןטרַאװ ןוא רימ ןעייטש

 טייהרעליטש רענייא גנולצולּפ

 ןריט עלַא טעװ ןענעֿפע

 ,טייק רעזדנוא ןסיירעצ טעװ

 .ןריֿפסױרַא הסיֿפּת ןוֿפ זדנוא

 טנַאה ַא רַאֿפ ןריֿפ זדנוא טעוו
 ,ןעמי עסיורג רעּביא ,רעדלעוו רעּביא
 -- דנַאל ןטייוו ,ןטייוו ַא וצ
 (' .ןעמַאמ רעד וצ ,עגנערּב זדנוא םייהַא ןוא

 טייק רעזדנוא ןסיירעצ ,ןריט ןענעֿפע ,טייהרעליטש ןעמוק טעװ רעצעמע

 רעדנואוו םעד-טָא ףיוא ."דנַאל ןטייוו ,ןטייוו, םוצ ןיהַא זדנוא ןריֿפ ןוא ---
 רעװקסָאמ ןוא ,רעקסנימ ןיא ןסעזעג זיא רע ןעוו ,טרַאװעג קיווייל טָאה

 זיּב ,הסיֿפּת סנבעל םעד ןיא קידנציז רע טרַאװ סנ םעד-טָא ףיוא ;הסיֿפּת
 זומ רע ,טעוו רע רעּבָא ןעשעג טינ ךָאנ זיא רעדנואוו ןייק .גָאט ןקיטנייה

 עקינייא ךיוא .רעירֿפ ןרָאװעג טריטיצ ןיוש זיױולייט זיא דיל סָאד (י

 .לָאמ ןייא יו רעמ טכַארּבעג ןליצ ערעדנוזַאּב ּבילוצ ןרעוו ןכַאז ערעדנַא
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 ןוא ,םיורט ַא יװ ,ןענירעצ "סָאלש ןרעטניה, ןּבעל סָאד טעוװ ןַאד .ןעשעג

 -- ,םיורט ַא רָאנ ןעוועג רעירֿפ ךיוא זיא סע זַא ,ןזײװסױרַא ךיז טעװ סע

 ..רעדיל עטשרע עמַאס ענייז ןיא ןזיוועג זדנוא טָאה קיווייל סָאװ ,סָאד

 -- ןעשעג טינ ץלַא ךָאנ סנ רעד זיא לייוורעד

 -- ,טגָאזעגוצ זדנוא ןזיילסיוא טָאה סָאװ ,רעד ןוא

 ,טגָאט רע ּואוו ,םיױו רעוו ,טקיטכענ רע ואוו ,סיױו רעוו

 -- רעמ ךָאנ טרעטיױורעד ןסעגרַאֿפ ץלַא טרעוו רע

 ..רעהַא טינ טמוק רע

 -עֿפָאה טימ יו רעמ ןוא גנוטרַאװ טימ יו רעמ ,טעָאּפ רעד לייוורעד זיא
 ןיא וליֿפַא סָאװ ,רעיורט ןטצעל ןוא ןֿפיט ַאזַא טימ ,רעיורט טימ לוֿפ ,גנונ
 רעד זַא ,טסייוו רע םגה ןוא ,ןטלעז ַאזַא ןעמ טֿפערט עיזעָאּפ רעשידיי רעזדנוא
 ,סנקלָאװ יד רעטניה ןוֿפ ןוז יד ןענײשסיורַא טעוו סע ןוא ןעמוק טעוװ גָאט
 -- ןוא ןגרָאּברַאֿפ טכיל סָאד םיא ןוֿפ לייוורעד ךָאנ זיא ,יז ןלעטשרַאֿפ סָאװ

 ,ןעמוק טעוװ עגר יד ןענַאװ זיּב

 , ,ןרָאי ןלעוװ ןײגרַאֿפ

 טייקיטכיל עקידיײירֿפ ןיימ ןענַאוװ זיּב

 ןריוּבעג ןרעוו טעװ

 ,ןייז דמערֿפ ןוא סָאזנייא ךיא לעוװ ןַאד זיּב

 ןטלַאהַאּב ןוא טֿפיטרַאֿפ

 לפענ ןיא ןשטנעמ ןוֿפ ןוא ךיז ןוֿפ

 .ןטלַאטשעג עטירו ןֿפ

 ,ןֿפלָאהַאּבמוא דניק ַא וו ןייז ןוא

 ,ןליו ןָא ןוא טמעשרַאֿפ

 גנוּבעגרַאֿפ ןיא לָאמַא ,גנוטכַאראֿפ ןיא לָאמַא

 ...ןליהרַאֿפ עלעז ןיימ

 ("ןענַאװ זיּב)

 ,לעז ַא -- ,רעדיל ךוּב ןטשרע ןייז ןוֿפ לעז יד ןעוועג זיא סָאד טָא ןוא
 ןוא ןריוּבעג ןרעװ טעװ טייקיטכיל עקידיײרֿפ ריא ןענַאװ זיּב ,טרַאװ סָאװ
 טֿפיטרַאֿפ ,דמערֿפ ןוא םַאזנייא ,לקנוט ןוא קירעיורט יז זיא לייוורעד סָאװ
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 ןוא .ןטלַאטשעג עטייוו ןוֿפ לּפענ ןיא ןשטנעמ ןוֿפ ןוא ךיז ןוֿפ ןטלַאהַאּב ןוא
 --- לעז עטליהרַאֿפ לּפענ ןיא ןוא עטייוו זדנוא ןוֿפ יד-טָא ,יודיוו ריא טקידנע יז
 סָאװ ,שואי רעד יא ,ןּבױלג רעד יא רעּביא ךיז טרזח סע ואוו ,דיל ַא טימ
 ;גנולמַאז-רעדיל עטשרע סקיווייל ןָא טליֿפ

 -- ןגױבנגער ַא ףױא טײג רימ רעביא

 ;דנַאל ןעמייהעג ןיימ וצ טריֿפ סָאװ ,ךייט רעד

 ,ןגױצעגנָא ןיוש ךיא ּבָאה ףיש ןיימ ףױא לגעז םעד

 .טנַאה ןיא עקיּברַאֿפנּביז סעלסעוו ּבָאה

 ,ןגיוא עניימ ךרוד ךרוד טלַארטש ןיהַא געוו רעד

 ;טנַאה ןיימ ןוֿפ םערָא רעד זיא קיגיױּב ןוא

 ןגיוּבנגער רעד טײגרַאֿפ סע רעדייא ךָאנ

 .דנַאל ןיימ ןוֿפ ןגערּב יד וצ ךיא ךיירגרעד

 ןגיוּבנגער רעד גנַאל ןיוש זיא ןעגנַאגרַאֿפ

 ;טנַאה ןיימ ןוֿפ סעלסעוו יד קעוװַא ףרַאװ ךיא

 ןגיוא יד ןיא ןּברַאֿפ עטיוט ןּביז טימ

 ..דנַאל ןגייא ןיימ ןיא ךיא גיל ןעגנַאֿפעג

 ("ןגיוּבנגער,)

 רעד ןעוועג זיא סָאד --- ,טיוט טינ ,ןיינ .טיוט טינ רעּבָא ,ןעגנַאֿפעג
 .ךוּב ןטשרע םענוֿפ קורדנייא

 רע טעװ ...גנוזיילסיוא ןוֿפ העש רעד ףיוא טרַאװ ןוא טגיל טעָאּפ רעד
 -נַא !עי :טרעֿפטנעעג ןּבָאה ךוּב ןייז ןיא ןעמיטש עקינייא !ןטרַאװרעד ךיז
 סָאד טגָאזעג טָאה "!טינ, זַא ןעוועג זיא קורדנייא רעד !טינ -- !ערעד
 -כיד ןקיטלַאטשעגייװצ רעזדנוא ןוֿפ ךיא עקיטרָאד סָאד *עיא ןוא ,עקיאָאד
 "שי, סכיא "ןקיטרַאד  םעד זַא ףעװעג זיא קורדנייא ןַא ךָאנ ןוא .רעט
 יו ,רערָאלק ןוא רערעכיז סע זיא ,רענעגרָאּברַאֿפ ןוא רעליטש זיא סע שטָאכ
 ,רעיורט :סע זיא רעלעניגירָא ךיוא ןוא --- "ןיינ, קיכליה סכיא ןקיאָאד םעד
 עקידנעניױו ןוא טנעה ענעכָארּברַאֿפ טימ ןשטנעמ .,גנולֿפײװצרַאֿפ-סנּבעל
 ,עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא טַאהעג גונעג רימ ןּבָאה ןשטנעמדזיינ ,ןגיוא
 -יורט ַא רעּבָא .ןקיווייל ייּב יו ,טלַאטשעג רעטצעל ַאזַא ןיא טינ וליֿפַא ןעוו
 ןוא טנַאװ ַא וצ וצ ,קידתוירזכא ןוא טלַאק ,זדנוא טריֿפ סָאװ ,שואי ַא ,רע
 ןַארַאֿפ זיא ריא רעטניה רעּבָא ,ןכערּבוצכרוד טינ טסעֿפ זיא טנַאװ יד :טגָאז
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 טרעוו גנולצולּפ סָאװ ,רעיורט ַא -- ,זדנוא ףיוא טרַאװ סָאװ ,סנױזַא סעּפע

 -יילעג ַאזַא -- ,ןטכיולעגכרוד ,טכיל םענעגרָאּברַאֿפ ַא סעּפע ןוֿפ יו ,רע

 ַא ודנוא ייּב ןעועג זיא רעיורט רעטשטנעּבעג רָאג רשֿפא ןוא רעטרעט

 .סעיינ סיורג ַא ,סעיינ

 -רַאֿפ-ץלַא ןייז ,טייקכעלטייהנייא עטסקינייװעניא סטעָאּפ םעד ךיוא ןוא

 טינ ּבָאה ךיא .סעיײנ ַא ןעװעג זיא ןעניישַאּב ץלַא ןוא ןעלּפענ

 .עגנייא יױזַא ןייז לָאז סָאװ ,הגרדמ  ַאזַא ןוֿפ ךוב ַא ךָאנ טנעקעג

 עטשרע סָאד יװ .,טייקלקנוט ןייא ןיא ןוא ןייש ןייא ןיא טקנוט

 טמוק ,ןדנעוו ןוא ןרעק טינ ךיז לָאז סע ןיהואוו .קיווייל .ה ןוֿפ "רעדיל ךוּב

 ,ןעיצ טינ לָאז סע סעיניל ַא רַאֿפ סָאװ .קיווייל עלעטניפ םוצ קירוצ ץלַא סע

 םעד טָא ןיא ןוא .זיירק -- ןלעקנוט --- ןייא ןוֿפ ןסואידַאר ץלַא סָאד ןענייז

 ןוֿפ סױרַא טינ ןענעק ןוא ,טֿפושיּכעגנײרַא רענעייל יד ךיוא ןרעוו זיירק

 ַא ,טינ ןגערֿפ ייז ןוא .סנטָאש ענייז ןוא טכיל ןייז ןייא ךיז ןיא ןּפַאז ייז .םיא

 ײזַא ןעגנוזעג טנגוי רעד ןיא קיווייל טָאה סָאװרַאֿפ ?עּביל זיא ואוו :רעגייטש

 "ייא ךרוד ךרוד ןכיילש עּביל ןוֿפ סנטָאש זױלּב) ?ןעגנַאזעג-עּכיל ןטלעז

 יד ןענייז ואוו ?רוטַאנ יד זיא ואוו -- ןוא ?עּביל ןָא קיריל ,(רעדיל עקינ

 עמַאזנייא יד טימ עטיל רעד ןוֿפ רעדלעֿפ עיורג יד ןוא ןעלמיה ענרומכ

 רעריּביס יד ןוֿפ ןרעטש ןוא ןעלמיה .,ןעיינש יד ןענייז ואוו ?"ךעלעקזָאירעּב

 רעד טינ ןענעז יז רעּבָא ,סיוועג -- ,ןַארַאֿפ ךוּב ןיא ןענייז ייז ?טכענ

 !המשנ ןוא המשנ ץלַא .המשנ ןייז ,ךיא סרעטכיד םעד זיא רקיע רעד .רקיע

 רעדיװ ןוא !טױט ןוא ,ןדייל רָאנ ןוא !עקידנעמולח ַא רָאנ המשנ יד ןוא

 ?טלעוו יד סָאד זיא ?שטנעמ רעד סָאד זיא !ןּבעל סָאד סָאד זיא !טיוט לָאמַא

 טינ םיא ןגיל יז .טינ יז טלעטש רענעייל רעד .סעגַארֿפ רעטנזיוט ךָאנ ןוא

 "נַא .ןקיווייל (תמא ןַא טימ טנעייל רע רָאנ ּביוא) טנעייל רע ןעוו ,ןעניז ןיא

 םיא טלגניר סָאװ ,טֿפול יד ןָא ןליֿפ ןכַאז ןוֿפ סנטָאש ערעדנַא ,ןכַאז ערעד

 .סיוא ןוא ןייא רע טמעטָא טֿפול יד-טָא רָאנ ןוא ,םורַא

 יֿפױא עשינכעט ןגעוו ,"םרָאֿפ, רעד ןגעו טינ ךיוא טכַארט רע ןוא

 "סַאלש ןרעטניה, טציז סָאװ ,ןשטנעמ ַא רַאֿפ ..ןרעלעֿפ עשינכעט ןגעוו ,ןעוט

 ַא רַאֿפ -- "ןגיוא (!עקידעּבעל) יד ןיא ןּברַאֿפ עטיוט ןּביזפ טימ ,ןּבעל ןוֿפ

 ַא ןוֿפ גיוא, ןַא טָאה סָאװ ,"ןרָאלרַאֿפ ןצענערג עלַא; טָאה סָאװ ,ןשטנעמ

 םענייא ַאזַא רַאֿפ זיא סָאװ -- ,"םוטש זיא סָאװ ,גנוצא ַא ןוא ,"ןדנילּב

 ?ןשינעכַאז עקירעּביא עלַא יד ןוא "קינכעט; ,"םרָאֿפ ,

 ,לױמ סנדעי ןוֿפ ךיז ןטיש ,עליױה-טעקַאנ ,רעטרעוו עטיוט

 ...לוֿפ ןוא עטמירעוועצ ןיוש ,עטדערעג לָאמ טנזיוט ,רעטרעוו
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 ,עקידרעטרעוו עניױזַא טינ ,ערעדנַא ןוֿפ טּפַאכרַאֿפ טרעוו רענעייל רעד

 ןזרעֿפ עשיקיווייל עלַא ןענייז יצ :ךיז ןגערֿפ וצ וליֿפַא טסעגרַאֿפ רע .ןכַאז
 -ָאס סור ַא רענייא סעּפע ןיוש טָאה יצ ,יינ ןוויטָאמ עלַא ןענייז יצ ,"טוג;
 וצ סכעלנע סעּפע ןבירשעג טינ (קינלָאר רענעגייא רעזדנוא רעדָא) ּבוגָאל
 ןעמוטש ןטשרע םעד טרעהרעד טָאה סָאװ ,רעד .דיל םענעי רעדָא םעד

 ןטשרע ןייז ןיא ,עיזעָאּפ רעקידנעקניז סָאַאכ ןיא ךָאנ סקיווייל ןוֿפ יירשעג

 ןלעקנוט ןוא ןקיטכיל ןייז ןוֿפ ןרָאװעג טּבעװרַאֿפ זיא סָאװ ,רעד ,רעדיל ךו

 עיינ ַא םיא רַאֿפ טקעלּפטנַא ךיז טָאה סע זַא ,טליֿפרעד טָאה ,סבעוומיורט
 ..טייקכעלנעזרעּפ עשירעלטסניק

 ןעק עגַארֿפ רעד ףיוא -- !טייקכעלנעזרעּפ עשירעלטסניק ַא זיא סָאװ
 -נעזרעּפ ַא זַא ,זיא ייז ןוֿפ רענייא .סרעֿפטנע ענעדײשרַאֿפ ךס ַא ןּבעג ןעמ
 טינ ךיז לָאז רע טֿפָא יװ ןוא קרַאטש יװ סָאװ ,טעָאּפ רענעי זיא טייקכעל

 ,רָאֿפ םיא ןיא ןעמוק סָאװ ,ןעגנורעדנע יד .ןעוועג יו רע טּביילּב ,ןרעדנע
 ןוא -גנילירֿפ םיוּב ַא ןוֿפ ןעזסיוא ןטּבעלעגֿפױא םעד ןָא זדנוא ןענָאמרעד
 ,טילּבעצ ךיז טָאה רע ,ןסקַאוװעגסיוא םיוּב ןֿפױא ןענייז רעטעלּב .טייצ-רעמוז
 ןוא ,תוריּפ ןזייוו ןּבױהעגנָא ךיז ןּבָאה סע ןוא ,ןלַאֿפעגּפָא זיא גנואילּב יד

 יו זיא םיוּב רעד רעּבָא ,רעקיטייצ ןוא רעקיטייצ ץלַא ןרָאװעג ןענייז ייז

 עטָאכ ,ןימ ןקיּבלעז םעד ןוֿפ זיא טכורֿפ יד ןוא ,ןרָאײײװצ:רַאֿפ ןוא ןרָאיַארַאֿפ
 יד ןוא טכורֿפ יד זיא טעָאּפ םייּב ..שינעטערעג יד ךיילג טינ רשֿפא זיא'ס
 ףיוא רעּבָא ,רוטַאנ רעד ןיא יװ ,ךיז ןרעדנע וצ לולע רעמ טײקרַאּבטכורֿפ
 ,לַאװק ןייא םיא ייּב ןַארַאֿפ זיא ,רעטקַארַאכ ןָא טֿפור ןעמ סָאװ ,טגָאמרַאֿפ רע
 יד ןגעמ .טֿפַאש רע סָאװ ,ץלַא תויח ןייז טיצ םיא ןוֿפ סָאװ ,לַאוװקרוא ןַא
 ָאד זיא ,ןדײשרַאֿפ יו ןייז קרעוו ענייז ןוֿפ ןעמרָאֿפ יד ,ןוויטָאמ יד ,סעמעט
 ּביוא ,סױרַא עלַא ייז ןוֿפ טגנילק סָאװ סעּפע ,ייז טקינײרַאֿפ סָאװ ,סעּפע ייז ןיא
 לָאמ רועיש ַא ןָא ןעק ןָאט רעד .ןָאט ןייא טימ זיא ,ךוּת ןייא טימ טינ

 ןרעוו ןוא ןָאט ַא זיולּב ןייז וצ ןרעהֿפױא ךיוא ןעק רע ,ןרעוו טריאירַאװ
 "ייועניא ךיז ןיא טָאה רעטכיד רעד רָאנ ּביוא רעּבָא .ןוגינ ַא ,עידָאלעמ ַא
 ןייז ןוֿפ סעּפע ,ןָאט ןייז ןוֿפ סעּפע ןרעה זדנוא רע טזָאל ,טײקצנַאג עטסקינ
 "יד יד ...טגניז ןוא טגָאז רע סָאװ ,ץלַא ןיא טעמּכ רעדָא ,ץלַא ןיא ןָאט-רוא
 -מיס ,רעלוֿפ ,רעכייר םיא ןכַאמ גנַאזעג ןייז ןוֿפ תוריּתס יד ןוא ןסנַאנָאס
 ,ּפערט רָאג רשֿפא ןענייז ייז ,עינָאמרַאה ןייז טינ ןרעטשעצ ייז ;רעשינָאֿפ
 -עּפש ךיז טעָאּפ רעד טָאה יװ ...ריא וצ ןריֿפ סָאװ ,ּפערט עקיטֿפַאהנלַאריּפס
 ?("לּכהיךס ןוֿפ גניר רעד.) גניר-ןטענָאס ַא ןיא טלּכה-ךסירַאֿפ ןיילַא רעט

 ןּבעל ןגייא ןיימ ןוֿפ תוריּתס ןוא דניז יד
 ,ײז טימ ךיז ןליפש וצ טקעדעגֿפױא טינ ךיא ּבָאה
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 ! יו ,יוה :ךיז ףיוא ןזפסה וצ טַאלג טינ ךיוא ןוא

 .ןּבעוורַאֿפ ךיז ןטלעוו עלַא ןוֿפ גנַאג ןיא ידּכ רָאנ

 וצ ןּבערטש סָאדיטָא ,גנַאגטלעװ ןיא ןיילַא ךיז ןּבעװרַאֿפ סָאד-טָא
 סקיווייל ןיא טליֿפעג ןָא ּבױהנָא ןוֿפ ךיז טָאה טײקצנַאג רעקיטלַאטשעגיליֿפ
 יָאּפ ןייז ןעוועג ןרָאא עטשרע יד ןיא זיא סע "רעמערָא , סָאװ ןוא ,ןֿפַאש
 -מיטשַאּבמוא סָאװ ,זרעֿפ ןייז ןעוועג זיא'ס רעכַאֿפנײא סָאװ ,ךַארּפש עשיטע
 -לֿפייװװוצמוא ץלַא ,דיל ןייז ןוֿפ רוטקורטס יד ןעוועג זיא'ס רעזיול ןוא רעט

 -עלרעדנואוו ץלַא ןוא טייקכייר עטסקינייװעניא ריא ןעוועג זיא רעקיטֿפַאה
 .ןטייקטכירעגמוא עקידנגָאזוצ-ליֿפ עריא ןעוועג ןענייז רעכ
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 רעלַאיצַאס וצ רעלעודיווידניא ןוֿפ
 עיזעַאּפ רעלַאנָאיצַאנ ןוא

/ 1916 -- 1926 / 

 "דנַאל סמענייק ןיא .א

/ 1916 -- 1921 / 

 -שרע ענייז תעּב ןגָאזצ עשיטעָאּפ עטסיירד ןוא "עטכירעגמוא , סקיווייל
 -וצ יו רעמ ךס ַא ,רעמ ןרָאװעג זייווכעלסיּב ןענעז עקירעמַא ןיא ןרָאי עט
 ,סעמעָאּפ ןוא רעדיל יד טימ ךיז טנעקַאּב ןעמ ןעוו ,רָאלק טרעוו סָאד .ןגָאז
 ןעוועג זיא סָאד ,1921 --- 1916 ןוֿפ דָאירעּפ םעד ןיא ןּבירשעג טָאה רע סָאװ
 סָאװ ,דיל-ךיא ןייז זַא ,ןעזנייא טנעקעג טכייל ןיוש טָאה ןעמ ןעוו ,טייצ יד
 סָאד יו רעטיירּב ךיז טסעמרַאֿפ ןוא רעֿפיט טּבָארג ,דיל-ךיא ןּבילּבעג זיא
 -נַאמָאר רעייז ."עגנויא עשיטנַאמָאר:שיטסילַאודיװידניא ערעדנַא ןוֿפ דיל
 ןוֿפ לייט םוצ ןעמונעג ךיז טָאה ,םזילַאודיוװידניא רעייז ךיוא יוװ ,טייקשיט
 -- רעטכיד עשידיי רענַאקירעמַא רוד ןגנוי םעד ןוֿפ טייקטרילָאזיא רעד

 ..טײקנסירעגּפָא רערעסערג ךָאנ וצ טריֿפעג לָאמנייא טשינ טָאה סָאד ןוא
 :עמעָאּפ רעשיֿפַארגָאיּבָאטױא ןייז ןיא ,רעטעּפש טָאה ןיילַא קיווייל יו טָא

 רעד ןוֿפ עגַאל יד טרעדלישעג "טניירֿפ ןטייוו ַא וצ עקירעמַא ןוֿפ ווירּב ַא;

 :גירק-טלעוו ןטשרע םעד ךָאנ ןוא ברע עקירעמַא ןיא עיזעָאּפ רעשידיי רעיינ

 5 ,סמשמסתתה = תסיתהמתמ = טיאמסאשממס = הסאוהיאסס = היטטשאמשהמ = הטסתשמטסת=םוששמתהמ = השטוסשהיוש = האמתייהמפ  והומהקאשהפ = סאסאאסאואמ היומי = הוי

 ןגױא עטמױרטרַאֿפ טימ עיינ סָאד דיל סָאד ןוא

 ,רַאטש ןוא טלקניוװרַאֿפ טעשטרָאקעג ךיז טָאה

 ןגיוזעג ןיילַא ךיז ,טעוועדָאהעג ןיילַא ךיז ןוא

 .רעצ ןוֿפ טייקנייש ןיא טקינייּפרַאֿפ ןיילַא ךיז ןוא
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 ןּבעל קילײה ַא ןוֿפ םולח ַא טניײשעגֿפױא טָאה'ס

 ;ײישַאּב רעד טמוק טָא זַא ,טכודעג ךיז טָאה'ס ןוא

 ,ןּבעג ןּבעל םעד ןעמ ףרַאד קיליײה ןּבעל וצ ידכ רעּבָא

 .דייר ענעגנוזעג ןוֿפ רעמ סָאווטע ,סיוא טזייוו

 ,ןלָאװשעג ןוא קנַארק ןרָאװעג זיא רעצ רעד ןוא

 ,םס יוו ,ץרַאה סָאד ןסעגעג טָאה טנלע ןוא

 ,ןלָאמַא עטייו עשידנעגעל ךָאנ טקנעּבעג ךיז טָאה'ס ןוא

 .םי ןוא השּבי עקיאָאד טינ ךָאנ

 ןטסיירט לָאז סע רעוו ,רענייק ןעוועג טינ זיא'ס ןוא

 ;טנײרֿפ ַא וצ טנײרֿפ ַא יווװ ןגָאז טרָאוו ַא ןוא

 ןטסטסיירד םעד ןוא ןטסטלע סעד ףיוא ןגעלעג זיא הללק ַא

 .טניײֿפ ןּבָאה ןעמעלַא ןוא רעטצניֿפ ןייז וצ

 ! ןרָאי עשידלעֿפנעזָאר ענעי א

 וד סָאװ ,טנײרֿפ ןיימ ,ךעלקילג ןיּב ךיא

 ,ןרָאצ סדלעֿפנעזָאר ןוֿפ תודע ןייק ןעוועג טינ טסיּב

 .ֿפט זיא שידיי זַא ,ןטליש ןעמענ גנולצולפ טגעלֿפ רע יװ

 רעדילג ענייז ןוֿפ קוצ םעד טנייה ךָאנ עז ךיא

 ,לָאטש ןקידיינש םעד ןגיוא ענייז ןוֿפ ןוא

 רעדיל זדנוא רַאֿפ עֿפַאק ןיא ןענעייל טגעלֿפ רע ןעוו

 .לָאמַא טימ ןציז ןּביילּב רעטרעווילגרַאֿפ ַא ןוא

 ,ןציז ןייז ןיא ןעוועג זיא הדירי ליֿפ יזזַא

 טכַאמ ךיוא ןוא ,לרוג ןוֿפ ןייזטסואווַאּב ליֿפ ױזַא

 ןציש ךיז ןלעוו וצ טינ ,טעּב ךיז ןלעװ וצ טינ

 .טכַאנ רעקיּבייא ןוֿפ םוקנָא ןגעקטנַא

 -- - -...- )||, ג{0 יג... ,ג..,,.,. ,..,,. ,,...,..,, ,..,.....

 זיא סָאװ ,לרוג סדלעֿפנעזָאר סירָאמ רָאנ טינ ןקָארשעג טָאה ןקיווייל

 זיא טעָאּפ רעד;) עמַארד ַא ןוֿפ טקעיּבָא רעד רעטעּפש םיא ייּב ןרָאװעג

 םענייר םעד ,דיל םעיינ םעד ןוֿפ ןעגנוכיירגרעד יד ךיוא .("דנילּב ןרָאװעג

 .טלעטשעגנדירֿפוצ טינ םיא טָאה ,דיל ןייז ךיוא ןעוועג זיא סָאװ ,דיל-ךיא

 ןיא ןקיניײיּפרַאֿפ ןיילַא ךיז, לָאז קיריל ןייז זַא ,טלָאװעג טינ טָאה רע

 ןענעק וצ תוחוּכ קינייוװעניא ךיז ןיא טכוזעג טָאה רע ןוא ,"רעצ ןוֿפ טייקנייש
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 ,הדירי *רעשידלעֿפנעזָאר סירָאמ, רעד ןלעטשנגעקטנַא ,טייז ןייא ןוֿפ ,ךיז
 יו רעמ סָאװטע, ןּבעג וצ ,טייז רערעדנַא רעד ןוֿפ ,לגוסמ ןרעוו וצ ןוא
 טירט עטסיירד עטשרע ענייז טכַאמעג טָאה רע ןוא .."דייר ענעגנוזעג

 .ןלָאמַא עטייו עשידנעגעלא ןוֿפ דיל םוצ ,טסעמרַאֿפ ןסיורג ןוֿפ דיל םוצ

 ("םלוג רעד, ,"ףלָאװ רעד,.) סָאטימ סענרעדָאמ םוצ ךיוא יו

 רעמ ןוא טֿפיטרַאֿפ ןרָאי ידיטָא ןיא ןֿפַאש שיטעָאּפ ןייז זיא רָאנ טינ

 .םענרַאֿפ ןרעסערג ַא ןגירק וצ ןּבױהעגנָא טָאה סע ;ןרָאװעג טרעטיילעג

 -- 1907 ןוֿפ ןװאורּפ עשיטַאמַארד ןוא עשיריל עטשרע ענייז ךָאנ
 רעד ןעמוקעג זיא ("חישמ ןוֿפ ןטייק יד, ,"םונהיג ןוֿפ המשנ ַא!/) 8

 יד ךָאנ ."םלוג רעד, עמעָאּפ רעשיטַאמַארד רעד ןוֿפ טסעמרַאֿפ רעסיורג

 יז ןענייז טרָאד ןוא ָאד סָאװ ,גנוֿפַאש-סָאטימ ףיוא ןשינערעהוצנָא עניילק

 רעד ןוֿפ ףוס רעד/ .,"גנואעז ַא; רעדיל עטשרע ענייז ןיא ןיוש ןעוועג

 ןוֿפ גנורימרָאֿפ עוויטַאערק עטסיירד יד ןעמוקעג זיא (ערעדנַא ןוא "טלעוו

 ל"רהמ ,"ףלָאװ, ןיא בר רעד) ןטלַאטשעג-סָאטימ ,עטיינַאּב רעדָא ,עיינ

 .("םלוג, ןיא -- ערעדנַא ןוא חישמ .,והילא ,םלוג רעד ,גארּפמ

 "וק ןיא -- סָאטימ ,ןטריזינרעדָאמ רעדָא ,םענרעדָאמ םעדיטָא ןגעוו

 -עג ,*דנַאל סמענייק ןיא; ןוֿפ קיריל רעד ןגעוו --- רעירֿפ .לטיּפַאק ןקידנעמ

 ןיא םרָאֿפ-ךוּב ןיא טכעלטנֿפערַאֿפ ,1921 -- 1916 ןרָאי יד ןיא ןּבירש

 "יל ידיטָא ןוֿפ לייט רעסיורג ַא .(עשרַאװ ,"עגיל-רוטלוק, גַאלרַאֿפ 3

 -- םעד ןיא ןירַא ןענייז סָאװ ,ןזרעֿפ יד ןוֿפ שרעדנַא זיא רעדיל עשיר

 ןמיס רעטסקיטנעק רעד .סקיווייל ךוּב ןטשרע -- ןטכַארטַאּב ןיוש רעירֿפ

 םעד ןריזירעטקַארַאכ סָאװ ,ןכירטש יד ןענייז טײקידשרעדנַא רעד ןוֿפ

 ,ענױזַא ןעוועג ןענייז 1916 רַאֿפ ןוֿפ רעדיל יד ןשיווצ ןיוש .זרעֿפ ןעײרֿפ

 -רַאֿפ, לייט םוצ ,"עטַאט רעזייּב רעד,) רֹּביִל רעוו ןיא ןּבירשעג ןענייז סָאװ

 עײרֿפ עכלעזַא ןוֿפ לָאצ יד רעּבָא ,("טניוו ַא טּפַאלק. ,"ןרעײֿפ עלַא טשעל

 רֹּביִל רעוו טמענרַאֿפ גנולמַאז רעיינ רעד ןיא .ןיילק ץנַאג ןעוועג זיא ןזרעֿפ

 ןעײרֿפ ןוֿפ טסנוק יד .רעדנואוו ןייק טינ זיא'ס ןוא .טרָא םענעעזעגנָא ןַא

 סָאװ ,םרָאֿפ עדעי יו .ןטייקכעלגעמ-סקורדסיוא עיינ טנֿפעעג טָאה זרעֿפ

 -עדָאמ יד טצײרעגנָא ןיילַא ךיז ףיוא ןוא טציירעג יז טָאה ,רעלוּפָאּפ טרעוו

 ,םטיר םעד ןריזילַאודיוװידניא וצ טאטשנא סָאװ ,ןענַאמָאֿפַארג יד ,סרעּביירש

 "רַאֿפ וצ טָאטשנָא ,רעקיטרַאנדײשרַאֿפ ןוא רעכייר םיא ןכַאמ וצ טָאטשנָא

 ןסיוא זיא סָאד סָאװ ,םומינימ םוצ זיּב דיל ַא ןיא רעטרעוו לָאצ יד ןרענעלק

 ,טיקינָאטנייא :טכַארּבעג ךיז טימ ייז ןּבָאה ,"רּביל רעוא רעתמא רעד

 זרעֿפ רעײרֿפ רעד .דייר עטסוּפ ןוא ענדונ רועיש ַא ןָא ,עיצקודָארּפ-ןסַאמ

 { 135 ן



 .עזָארּפ רענטומ ןוא רערעטיש ןיא ןרָאװעג ןעקנורטרעד טינ רעיש זיא

 טֿפַארק-סקורדסיוא ןייז ןוא עדרעוו ןייז טרענימרַאֿפ טינ טָאה סָאד רעּבָא
 ןײֿפ א רע זיא טנעה ערעייז ןיא .סרעטכיד עתמא ןוֿפ ןעּפ רעד רעטנוא
 -וַצּפָא טינ טמוק רע זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ סע ןוא ,לטימ-סקורדסיוא ךייר ןוא
 וצ ןוא ,ייר ןייא ןיא ייז טימ ךיז ןלעטש וצ רָאנ ,ןעמרָאֿפ ערעדנַא ןֿפַאש
 קיווייל ךיוא ...רעכעלריטַאנ ,רעקידוועגיוּב ,רעשירֿפ ,רעײרֿפ אֿפוג ייז ןכַאמ
 טייצ ןוֿפ טָאה רע .ןעמטיר "ענעדנוּבעג , עקידרעירֿפ ענייז ןזָאלרַאֿפ טינ טָאה
 ןעײרֿפ ןוֿפ טנעמורטסניא םעד ךיוא ןריּבורּפסױא ןעמונעג רָאנ טייצ וצ
 .זרעֿפ

 "רעד ךעלֿפָאטש סָאװ ,ןעגנוֿפַאש ענױזַא ןיא וליֿפַא םיא טכיורּבעג רע
 "יס רעד, -- ליּפשייּב םוצ .רעדיל עקידרעירֿפ ענייז ןָא זדנוא ייז ןענָאמ

 טנעָאנ סע זיא וויטָאמ ןכעלטלַאהניא םעד ןוא הביבס רעד טיול .*טנַאלומ
 ןּבירשעג זיא סע רעּבָא .לקיצ:ריּביס ןוא -הסיֿפּת ןקילָאמַא סקיווייל וצ
 סע זַא ,סע ןענעייל רימ ןעוו ,זדנוא ךיז טכוד סע ןוא .זרעֿפ ןעײרֿפ ןיא
 ןעוו ,זדנוא סע ךיז טכוד טּפיױהרעד .ןייז טנעקעג טינ רָאג שרעדנַא טָאה
 -- יװ ,תורוש ענױזַא וצ ןעמוק רימ

 ,םוּב לָאמ ףלעווצ ענייז ּפָא טגָאלש רעגייזטָאטש רעד ןעוו
 ,קעדוצ ןעיױרג סעד ּפָארַא ךיז ןוֿפ טסייר טלָאמעד
 טיֿפוס םוצ סינפ ןטימ רעּביא ךיז טיירד
 ןגױא עקידשרעדנַא ענייז טנֿפע ןוא
 -- ,רעד

 ױזַא ךיז טנעקעג טינ דיל ןשירטעמ ַא ןיא טלָאװ רעד טרָאװ סָאד טָא

 ןֿפױא זיא סע ואוו ,ָאד יװ ,ןורּכיז ןיא ךיז ןדיינשנייא יױזַא ןוא ןלייטסיוא

 .דיל ןצנַאג ןוֿפ טקנוּפ-לטימ ןוא -גנַאגסיױא רעד ןרָאװעג ןֿפוא ןטסכעלריטַאנ

 רעקידנסיג ךיז ײרֿפ רעייז סָאװ ,ךוּב ןיא ָאד ןענייז ןזרעֿפ ערעדנַא ךיוא
 ןיא זַא ,קורדנייא םעד רימ ןּבָאה ךָאד .קידנגייצרעּביא טסכעה זיא םטיר
 -נעטשסּבלעז קיווייל זיא ,רוטקורטס עשירטעמ ַא ןּבָאה סָאװ ,רעדיל יד

 .רעטלוּב ,רעקרַאטש ,רעקיד
 -טנֿפערַאֿפ טנעקעג ןטלָאװ סָאװ ,ענױזַא ָאד ןענייז ןזרעֿפ עײרֿפ ענייז ןשיווצ

 -ַאלק עֿפרַאש. -- רעגייטש ַא) "ךיז ןיא, לַאנרושז םעד ןיא ןרעוו טכעל

 ןלעודיווידניא טסכעה םעד עלַא ךיז ףיוא ןגָארט ןזרעֿפ ענעדנוּבעג יד .("ןרעמ

 רעּבָא ,ןעגנולעג רעקינייו רעדָא רעמ זייז ןענעק ייז .קיווייל .ה ןוֿפ לּפמעטש
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 -ערּפסקע ללכּב ןענייז ייז .םינּפ סקיווייל זדנוא ןוֿפ ןטלַאהַאּב טינ ןענעק ייז

 םטיר רענעטלַאהעגסיױא ןוא רענעטסָאמעג רעד .ןזרעֿפ עײרֿפ יד יו ,רעוויס
 לקנוט זיא ןײלַא יז ןעוו ,טלָאמעד וליֿפַא עיזיו סרעטכיד םעד טלוּב טכַאמ

 ,לּפענ םעד טסיירעצ טקַאט רעכעלרעדנערַאֿפמוא רעד .טרעײלשרַאֿפ ןוא
 -נסָאלשעג יד .ןקעלֿפ-טכיל רעמ ךיז ןזייוו סע ןוא ,רעדיל יד ןייא טלקיוו סָאװ

 םענעגרָאּברַאֿפ םעד ןוֿפ טייקנעמואוושעצ יד רבוג זיא רטעמ םעד ןוֿפ טייק
 ,טײקידלּפענ ױזַא םּתס ןעוועג סע טלָאװ ןזרעֿפ עײרֿפ ןיא סָאװ ,סָאד ןוא ,ןיז
 ױזַא טינ ךיז טקיטיינ רענייק ןוא .ערעֿפסָאמטַא עקידנסילשּפָא ָאד טרעוו
 ןענייז ןעגנואעז ענייז .קיווייל יו ,ערעֿפסָאמטַא ןָא טֿפור ןעמ סָאװ ,םעד ןיא

 ןעגנערּבסױרַא ייז לָאז סָאװ ,םטיר םעד ןיא סעּפע ןייז זומ :עטסקינייװעניא
 .םַאר ַא סעּפע ןיא ןסַאֿפנײא ןוא

 ."דנַאל סמענייק ןיא, ןוֿפ רעדיל יד ןיא ןַארַאֿפ סע זיא לָאמ עלַא טינ
 ַא זיא ייז ןוֿפ קורדנייא רעד סָאװ .,ךוּב ןיא ןזרעֿפ עקַאט ךיז ןעניֿפעג
 ַא) זדנוא רַאֿפ טיוט ןצנַאגניא רָאג ןענייז סָאװ ,ןזרעֿפ רעדָא ,רעשוטשוטמ

 ןרעוו ,ןּבעל סָאװ ,רעדיל יד רעּבָא .("רמוש רעטיוט ַא, דיל סָאד ,רעגייטש
 רעד קנַאד ַא -- ,ןטייקרָאלקמוא טימ לוֿפ ןענייז ייז שטָאכ ,רָאלק זדנוא

 ןענעק ןליּפשייּב יו .םטיר ןקידנרעדנע:טינ ךיז םעד ןוֿפ טײקלוֿפסקורדסיױא

 "רעזיילסיוא ןיימ טייטש ,"טולּב לרינש ַא, :יװ ,רעדיל ענױזַא ןעניד
 "יוט רעצרַאװש ַא -- גָאט ןלעה ןטימ ןיאה ,"העש רעקידעכָאװ רעד ןיא,

 רעדיל עטסנגנולעג יד ןוֿפ סנייא ,בגא -- עטצעל סָאד) .."דימ- ."רע
 ןוֿפ טײקטרָאּפעגֿפױנוצ רעשינַאגרָא-ךעלטנייועגרעסיוא רעד טיול ,ךוּב ןיא
 "טיר ענעדנוּבעג ןוא עײרֿפ ןוֿפ שימעג ַא זיא -- "םרָאֿפ, ןוא *טלַאהניא;
 יװ ,זדנוא ייז ןזייו ךוּב ןוֿפ רעדיל עקירעּביא יד טימ םענייאניא .(ןעמ
 טזָאל רע .זרעֿפ ןשירטעמ ןוֿפ ןצענערג יד ןענייז סע שיטסַאלע ןוא טיירּב
 יז טימ סָאװ ,ס'הלעמ יד ןוֿפ ענייא ןוא ,ןריאירַאװ ךעלדנעמוא טעמּכ ךיז
 טימ ךײלגרַאֿפ ןיא ,טנכייצעגסיוא רעדיל גנולמַאז עיינ סקיווייל ךיז טָאה
 -רָאֿפ יד ןוֿפ טײקיטרַאנדײשרַאֿפ ערעסערג יד -- ןעוועג זיא ,עקידרעירֿפ יד

 .ןעמטיר יד ןוא ןעמ

 "דנַאל סמענייק ןיא, ךוּב םענוֿפ קורדנייא רעד ןעוועג זיא --- קיווייל
 רעשיטעָאּפ ןייז וצ סערעטניא ןטֿפיטרַאֿפ רעמ ַא ןזײװאוצסױרַא ןָא טּבייה ---

 טכַארּבעגנײרַא רע טָאה רָאנ טינ .םרָאֿפ רעשירעלטסניק ןייז וצ .,ךַארּפש

 -עג ןוא טכוזעג טָאה רע :טײקֿפרַאש ןוא טײקשירֿפ רעמ רעדליּב ענייז ןיא

 טעטיױװיסערּפסקע עניײמעגלַא יד ןרעניײֿפרַאֿפ וצ יוװ ,ןעלטימ ײלרעלַא ןענוֿפ

 -- .טייקשימטיר רעייז ןריאירַאװ ןוא ןקרַאטשרַאֿפ וצ !יװ ,ןזרעֿפ ענייז ןוֿפ

 .טייקשימטיר עטסקינייװעגיא רעייז ךיוא
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 סרעדנוזַאּב רָאג ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןעלטימ-סקורדסיוא סקיווייל ןוֿפ סנייא

 זיא ,ךוּב םעיינ םענוֿפ רעדיל עכעלטע עשּפיה ןיא ןליֿפ וצ ןּבעגעג קרַאטש

 -קעריד ןוֿפ גנוריניּבמָאק עטכירעגמוא ןוא עקיטרַאנגיא טסכעה יד ןעוועג

 -עגנָא זױלּב ,רעטקערידמוא ןוא (רעטערקנָאק ,רעשיטסילַאער רעדָא) רעט

 .רענעייל ןטימ גנוריקינומָאק (רעשילָאּבמיס) רעוװיטַאיצָאסַא ,רענעקנואוו

 -יזיטערקנָאק רעכעלדליּב רעֿפרַאש ןוא רעטקעריד ןוֿפ זעטניס ןקיזָאד םעד

 ןעמ ןעק גנוריזילַארענעג ,רעטקערידמוא שטָאכ ,רערעֿפרַאש ךָאנ ןוא גנור

 :"לַאטש יד. עמעָאּפ רעד ןוֿפ גנורעדליש-סָארגָאּפ רעד ןיא רָאלק ןעז

 .רעּביל עשלדיימ

 .טעקַאנ ,טעקַאנ

 ןעמַאלֿפ יד רעסערג טדניצ

 .רָאה ןליונק .רָאה

 ...ןעגנוצרעיײֿפ .ןעגנוצ

 .םורַא ךימ םענ ,ּביל ךימ ּבָאה

 .טסעֿפ

 .רעטסנֿפ

 .םוּב ,םוּב -- ןקָאלג יד ןיא טגנילק ןעמ

 .רעטסקרַאטש רעד ןיּב ךיא

 ,רעטסערג רעד ןיּב ךיא

 ,הלבנ עשידיי ,וד ,ךא

 ,ןײרַא רעײֿפ ןיא ּביײל ןייד ןוֿפ רעקיטש עטצעל יד

 ןײירַא רעײֿפ ןיא

 ןיימ רעטּבילעג :גָאז

 .רערעייט ןיימ :גָאז

 -- סרַאטש זיא טָאג רעזדנוא

 ?רערעייא ןוא

 .סױרַא רעסַאװ ןוֿפ סָאװ רָאנ ,טנוה רענעכָארקעצ ַא

 .סיוא ייּפש ,סױא יּפש

 :גָאז ,ענעטלָאשרַאֿפ --- וד ,ךא

 .םורַא ךימ םענ

 .קרָאטש

 .רעקרַאטש

 ,דרעֿפ ַא ןוֿפ קע םוצ ןדניּבוצ ךיד לעװ ךיא
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 ,דרע רעד וצ ּפָאק ןטימ
 .ףױרַא םיֿפ יד טימ
 ,רעקיטש ףיוא ןקָאלג יד רעדנַאנוֿפ טסייר
 ,ןרעיײֿפ יד רעדנַאנוֿפ טסיש
 ,רעּביל יד רעדנַאנוֿפ טקילֿפ
 ,רעדירּב
 ,ּבייל ןייא ףיוא ןעמַאזצ עלַא
 .ּביױו ןייא ףיוא ,ּבייל ןייא ףיוא
 .ןעמַאזוצ עלַא
 .ןעמַאלֿפ ןוֿפ ץנעט יד ןיא טצנַאט

 ןצנַאג םעד -- .םָארגָאּפ םעד רָאנ ,םָארגָאּפ ַא טינ רימ ןּבָאה ָאד
 -ץרַאװש עצנַאג ןייז ,ןעמַאלֿפ עכעלסעה ענייז ןוֿפ ץנַאט ןקידהרז-הדובע

 ַא סע ןּבָאה רימ ןוא .םזַאיגרָא ןשיטסינַאגַאּפ-זעיגילער ןייז ,טייקידאמוט
 -סינָאיסערּפסקע-טציּפשרַאֿפ ןריניּבמָאק ןוֿפ לטימ ןטנָאמרעד םעד קנַאד
 .גנורענײמעגלַארַאֿפ רעשילָאּבמיס טימ גנוריזיטערקנָאק עשיט

 שיטסירעטקַארַאכ ַא ךָאנ ףיוא שינערעהוצנָא ןַא ךיוא ָאד ןּבָאה רימ
 יו ,רעדָא ,גנורזחנייא יד ,גנורזחרעּביא יד -- .,סקיווייל לטימ-סקירדסיוא
 יַאֹּב רע .ןיערֿפער רעטסקיניױועניא רעד ,ןֿפורנָא טנעקעג סע טלָאװ ןעמ
 ןַא רעדָא ַאזַא ,קורדסיוא רעקיסַאּפ רענעי רעדָא רעד סָאװ ,םעד ןיא טייטש
 ףוס םוצ אקווד טינ ןוא -- דיל םעניא טרעוו גנַאלק רעדָא טרָאװ רעדנַא
 טצינעג -- פיהנָא ןיא רעדָא ןטימ ןיא רָאג בור'ס -- ,עֿפָארטס רעד ןוֿפ
 ןייא ךיז טדיינש רע זַא ,ױזַא -- ,לָאמ רעמ רעדָא ייווצ רָאנ ,לָאמ ןייא טשינ
 רעד ןוֿפ ךַאז:ךוּת ַא סעּפע סרעדנוזַאּב רָאג טריטנעצקַא ןוא ןורּכיז ןיא
 ,טעקַאנ; (דיל ןטריטיצ סָאװ רָאנ םעד ןיא) רעגייטש ַא .גנוֿפַאש רעצנַאג

 .."םייל ןייא ףיוא ,ּבייל ןייא ףיוא. *,טעקַאנ

 :רעדָא

 ,ןעלמיה ןוֿפ ןרעיוט ,רימ רַאֿפ ךיז טנֿפע

 ;רימ רַאֿפ ךיז טנֿפע ,ןעלמיה ןוֿפ ןרעיוט
 ,לעווש רעייא ףיוא ןעיצסיוא ךיז ךיא לעוו ,טינ זַא

 ,ןעלמיה ןוֿפ ןרעיוט

 ןייז טעוו סע סָאװ טינ סייו ךיא -- ןייז טעװ סע ןוא
 .ןעלמיה ןוֿפ ןרעיוט ,ךייא טימ ןוא רימ טימ

 .וו"זאא

 ,"ןעלמיה ןוֿפ ןרעיוט;)
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 :רעדָא

 טסירגעג ייז ,טסירגעג ייז

 ,טסיּב וד ואוו ,טלעוו רעד ןיא

 ,זיאולעה ,זיאולעה

 .זיאולעה

 ("זיאולעה ןוא רַאלעּבַא;)

 רעּביא ךיז רע טרזח גנוריטנעצקַא ּבילוצ סָאװ ,וויטקעידַא ןַא סע זיא לָאמַא
 -ייה ןגעוו "דיל עקילייה סָאד , ןיא "קילייה , :רעגייטש ַא ;לָאמ רועיש ַא ןָא

 :(רָאי ןט-20 ףוס ןּבירשעג) רעמערק ןקיל

 ,טָארק עקילייה יד ןזָאלרַאֿפ

 ,רעמערק רעקילייה רעד ןּברָאטשעג

 ,םָאוװע רעקילײה רעד טלמיש סע

 .רעמע רעקילייה רעד טרעווַאשז סע

 טֿפַאז ןקיליײה ןיא ןענייו סע

 .וו"זאא ,וו"זאא

 .טרזחעגרעּביא ליֿפוצ ןיוש רשֿפא גנורזחרעּביא יד טרעוװ ָאד

 -יד ןוא-ןייא ןרזחרעּביא עזעוורעניקידלודעגמוא סָאד זיא רעוויטקעֿפע

 -וצסיוא ליצ ןטימ רעטרעוו עקיּבלעז יד ןוא ענייא רעדָא עזַארֿפ עקיּבלעז

 -עגסיוא םעניא) "תוואּת עטקיטעזעג טינ; ןוֿפ טייקידלודעגמוא יד ןקירד

 ןענָאטַאּב עטנשקערַאֿפ סָאד רעדָא ,(ןעמַאנ ןקיּבלעז םעד רעטנוא דיל ןטנכייצ

 רעדעי ןוֿפ ףוס םוצ טרָאװ ַא ןוֿפ גנולָאהרעדיװ רעד ךרוד וויטָאמטײל םעד

 רעטצעל רעד ןיא רעדָא ,"רעטסנעֿפ עלַא רעטניה, :דיל םעניא עֿפָארטס

 ןוֿפ ,("טלכיימשעג ,טלכיימשעג ,טלכיימשעג ןּבָאה ןּפיל ענייז ןוא;) הרוש

 "נָא ןיא יא ,ףוס םוצ יא רעדָא ,"שידיי, טסייה סָאװ ,עמעָאּפ רעקיטכערפ רעד

 "רעטסעווש רעקיצרעהמרַאּב רעד וצ , רעדיל יד ןוֿפ םענייא ןיא יװ ,ּביוה
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 -רַאֿפ רעד רעדָא .("יינש רעד טייג ,טייג ,טײג רעטצנעֿפ ןרעטניה ןוא;)

 -ילא) ןעגנַאלק ךיוא יו ,רעטרעוו עטרזחעגרעּביא ןוֿפ טקעֿפע רעטקרַאטש
 רשֿפא -- רעדָא .("..ןעלגילֿפ עקידלַאֿפ וצ-ןלַאֿפ,) "דיל ןיא (סעיצַארעט
 ןוא עטקַאהעגּפָא עצרוק ןוֿפ גנורזחרעּביא יד -- ליּפשייּב רעטסטלוּב רעד

 -ירּפ ,רעשימטיר דעד ןוֿפ גנַאלקּפָא ןַא יו ,ןעגנַאלק ןוא רעטרעוו עשיגרענע
 ןוֿפ א"י לטיּפַאק ןיא יײמרַא:סגירק ַא ןוֿפ גנורישרַאמ ,רעשימטיריוויטימ

 ;"לַאטש יד, עמלָאּפ רעד

 ,טָארט

 ,טָארט

 .טָארט

 ,ןטיײּפמורט

 .ןטענרַאלק

 .ןַאפשעג ןיא דרנֿפ

 .ןַאּבַארַאב ,קיוּפ

 ,קיוּפ

 ,קיױּפ

 .קיופ

 ,לסקַא ןֿפױא סקיּב

 ,ּפָאק ןֿפױא ןוז

 .ּפָאלַאג ןיא דרעֿפ

 ,ּפָאה

 ,ףפָאה

 .ּפָאה

 .וויזאא

 דָאטעמ םעד טָא קיוויל טריאירַאװ םינֿפוא עטסנדײשרַאֿפ יד ףיוא

 .טייצ עצנַאג יד סע טוט רע .גנולָאהרעדיװ:גנַאלק ןוא-טרָאװ רעשימטיר ןוֿפ

 ןיא; עירעס רעד ןיא ןֿפוא ןקיטנעק ַא ףיוא סע רע טָאה ןָאט וצ ןּביױהעגנָא
 ."דנַאל סמענייק

 -ייֵל זיא ןעלטימ עשירעלטסניק ערעדנַא ןוא עטנַאמרעד יד קנַאד ַא
 ךס ַא ,ןָאטָאנָאמ רעקיצניװ ךס ַא ןרָאװעג םרָאֿפ ןוא ךַארּפש עשיטעָאּפ סקייוו
 ןייז ןוֿפ רעדיל לייט ןסיורג ַא ןיא ןעוועג זיא יז יו ,קיטלַאטשעגליֿפ רעמ

 .גנולמַאז רעטשרע

 ןרעהוצוצ ךיז טײקיאעֿפ ןייז ןוא ןליֿפעג ןריסנַאוינ רַאֿפ שוח ןייז ךיוא
 ןוא שוח ַא -- ןרעה זדנוא ןזָאל וצ ייז ןוא -- רענעט לטרעֿפ וצ ,עּבלַאה וצ
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 "רַאֿפ רעמ ךָאנ טציא זיא---ןָא בױהנָא ןוֿפ טַאהעג טָאה רע סָאװ ,טייקיאעֿפ ַא
 טנרעלעגסיוא רעירֿפ יו ךָאנ רעמ ךיז טָאה רע .ןרָאװעג טֿפרַאשרַאֿפ ןוא טֿפיט
 ,סעּפע זדנוא ןגָאז וצ ,סייוו ןוא ץרַאװש ןשיווצ זיא סָאװ ,סעּפע זדנוא ןזייוו
 -עמַא םעד טיול) זדנוא ןגָאז וצ --- ,ןיינ ןוא ָאי טייז רענעי ףיוא זיא סָאװ

 טינ ןעק סָאװ ,סעּפע, :(עיזעָאּפ ןוֿפ עיציניֿפעד סנָאסניּבָאר טעָאּפ רענַאקיר

 ...!"ןרעוו טגָאזעג
 ןוֿפ םרָאֿפ יד רָאנ טינ ,ןיימ רעטסקינייװעניא רעד זיא םעד קנַאד ַא

 רעמ ךָאנ ןוא ,רעקידנריגירטניא ךָאנ ,רעקידתודוס ךָאנ ןרָאװעג ןֿפַאש ןייז

 .רעירֿפ יו ,קיטרַאנדײשרַאֿפ
 זדנוא ןוֿפ טלעטשרַאֿפ טינ רעּבָא טָאה טײקיטרַאנדײשרַאֿפ עקיזָאד יד

 וצ סױרַא ןקוק ייז .רעדיל סקיווייל ןוֿפ טייקכעלטייהנייא עטסקינייוועניא יד
 טלַאֿפ ןייש רעמייהעג ןוא רעטייוו ןייא .רעיילש ןייא רעטנוא ןוֿפ עלַא זדנוא
 ךעלנע זיא סָאװ ,ןּבעל ַא וצ עלַא ןרעהעג ייז .טייקלקנוט סנעמעלַא רעייז ףיוא

 טגרָאּברַאֿפ סָאװ ,טיוט ןוֿפ ןטָאש רעד טרעיול עלַא ייז ףיוא ;טױט ףיוא

 ...ןּבעל ַא סעּפע ךיז ןיא
 טינ סע לָאז רע ,רענעייל םעד טעּב ךיא רעּבָא .רָאלק טינ זיא סָאד

 "קע ױזַא ןּבעגרעּביא ןוװאורּפ ,טרעקרַאֿפ ,ליוו ךיא .הצילמ ַא רַאֿפ ןעמעננָא

 םעד -- (רָאלקמוא ןייז לָאמַא טסייה ךעלטקניּפ ןייז ןוא) ךעלגעמ יוװ טקַאז

 ןוֿפ ,דליּב-טלעװ ןטסקינייװעניא סקיוװייל ןוֿפ ּבָאה ךיא סָאװ ,קורדנייא

 ןענעייל םייּב ,טייקלקנוט רענעטכיולעגכרוד ןייז ןוֿפ ,ןייש ןטלקנוטרַאֿפ ןייז

 ַא ןוֿפ דליב סָאד זיא סע ."דנַאל סמענייק ןיא, רעדיל ךוּב טייווצ ןייז

 "רעד טינ ךָאנ זיא סע ןעוו ,דנַאטשוצ םענעי ןיא ךיז טניֿפעג סָאװ ,טלעוו

 ןצנַאגניא טינ ךָאנ זיא טכיל סָאד ןוא !"רוא יהי, עלוֿפ סָאד ריא וצ ןעגנַאג

 ..ךשוח םענוֿפ טדיישעגּפָא

 ,ןגיוא ענייד ןָא גנערטש

 ,ןענַאפש יד רעכיגרַאֿפ

 ןגױצרַאֿפ זיא דרע יד

 ..ןענַאמוט עדנילּב טימ

 ַא רָאנ יװ ױזַא ןייז וצ ןעזעגסיוא טָאה סקיווייל עיזעָאּפ עצנַאג יד

 ךיז טָאה לָאמַא .יןענַאמוט עדנילפ, ידיטָא ךרוד ןסיירוצכרוד ךיז וװאורּפ

 ענױזַא ןּבירשעג רע טָאה טלָאמַאד .םיא רעטניה ןיוש ןענייז ייז זַא ,טכודעג

 "יל עכעלדנעטשרַאֿפ-טכיל ןוא עטױּבעגֿפױא:רָאלק ךָאד ןוא עקיטרַאנגיײא

 ,"טנַאלומיס רעד, ,ױףקָאטייװ עֿפרַאש, ,"ךיז טסדנעװ וד ואווא :יוװ ,רעד

 ןגָאי רעּבָא דלַאּב .ערעדנַא ןוא "תוואּת עטקיטעזעג טינ, .,"ערוצמ רעד,
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 םורַא םיא ייז ןעלגניר רעדיוו ןוא "ןענַאמוט עדנילּב, יד ןָא רעדיוו םיא
 טעזרעד ןוא ןגיוא עֿפרַאש יד ןָא רעמ ךָאנ טגנערטש רע .ןטייז עלַא ןוֿפ
 סע טעז רע רעּבָא ,שינעֿפיט רעטכידעג רעד ןיא ,סנטייו רעד ןיא סעּפע

 ...םולח ןיא יו ,טינ טעז ןוא -- טעז ,לּפענ ַא ךרוד לָאמַא-רעדיוו

 העוש רעקידעכַאוו רעד ןיא

 טכַאנ ןטימ ןוֿפ

 ריט ןיימ ךָאנ לָאמנייק וטסָאה

 .טכַאמעגֿפױא טינ

 ,עיט ןיימ ייּב ןסעזעג טינ
 ,טיירגעג ריד רַאֿפ
 רירַאּב ןייד טימ טײרֿפרעד טינ
 .טיורּב ןוא ןייו ןיימ

 העש עקידעכַאוו יד ןעוו

 ,טייגרעד דנע וצ

 ףָאלש רעד ןיײירַא ּבוטש ןיא טמוק

 .טיילגַאּב ריד ןוֿפ

 טרָאוװ ַא גָאז ךיא ךָאנ רעדייא
 ,סױרַא לימ ןוֿפ
 ןָא רעײֿפ סעד ףָאלש רעד טריר
 .סיוא סיא טשעל ןוא

 טעּב םוצ ךימ רעדילש ַא טוט

 הצ ךימ טקעד ןוא

 :טסֿפור וד -- טשרע ךיא רעהרעד ןַאד

 ?ואוו ,וטסיב ואוו --

 ןיילַא שינרעטסניֿפ רעד ןיא
 ,טדימשעג לוטש םוצ
 -- טסֿפור ןוא טכַאנ יד ּפָא וטסציז
 .טינ ךימ טסקעוורעד

 ,גָאט רעייננ רעד טיורג סע זַא

 ;ףור ןייד םוטש טרעוו
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 טקערשרעד שינעמוטש ענעי

 יא ךימ טקעוװ ןוא

 ,גיוא ןַא רָאנ ןֿפע ךיא יו

 -- סיוא ןיוש ץלַא זיא

 סיֿפ ןגָאי ,ךיא רעה ,קיטסַאה

 .סױרַא ּבוטש ןוֿפ

 ןייוו טימ טייטש ןסָאגָאגעגנָא
 ,לוֿפ לזעלג סָאד
 לעטש ןשַאר ןוֿפ ךָאנ ךיז טגיוו
 ..לוטש רערעל רעד

 "עזומא ןייז וצ ןגָאז טנעקעג סע טלָאװ רע ?סע רע טגָאז ןעמעוו וצ
 ןטימ םענייאניא טמוק יז ,ןיינ ?חעש רעקידעכַאװ ַא ןיא םיא וצ ןעד יז טמוק
 ,םיא ןוֿפ ןרעה רימ סָאװ ,טרָאװ סָאד ןוא ,םולח וצ םיא וצ טמוק יז ,ףָאלש
 ,טרָאװ סָאד .טייקלקנוט ןוֿפ ,םוהּת ןוֿפ טרָאװ ַא ,םיורט ןוֿפ טרָאװ .ַא זיא
 -עגסױרַא ןרעוו טינ ןעק סָאװ ,טרָאװ ַא, זיא ,םיא ןוֿפ ןרעה רימ סָאװ
 == -- -- "טדער

 = םמואשסוק = ססמיהיעמא = הםעיסהסתת = תטסהאשמוה = הסומתתהת = טנאהההנתתק = תסעיסאההת = טסשקהטטש = טסטהסאהשמ = .םסתתוטתסמ = (סמוססססהפ/= טתושסגשמפ == שימוש

 -- עלַא ןוא וד ןוא ךיא

 ,רעטרעוו ןוֿפ גנַאלקּפָא רעד ןענייז רימ

 .טדערעגסױרַא ןרעוו טינ ןענעק סָאװ

 -- עלַא ןוא וד ןוא ךיא

 םיוש רעטרעוולגרַאֿפ רעסייו רעד ןענייז רימ

 עטקיטשרעד ןּברַאטש סָאװו ,רעטרעוו ןֿפ

 .,ןּפיל יד ןוֿפ םעלק ןיא

 ("ןעגנורענירעד ןוֿפ ץיש רעד ךרוד;)

 עטסערג יד (ןּבעג ךיז זומ רענעייל רעד ךיוא ןוא) ךיז טיג טעָאּפ רעד

 "רעוו ענייז ןזָאל וצ טינ טײקיאעֿפ עטסכעלרעדנואוו יד סױרַא טזייוו ןוא ימ

 ,רעטרעוו ענייז ,ןּבעל יז ...ןּפיל יד ןוֿפ םעלק ןיא עטקיטשרעד ןּברַאטש רעט
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 .רעּביוא:סנּבעל םענוֿפ שיורעג םעד ןוֿפ סױרַא טינ ייז טרעה רע רעּבָא

 רעהעג ןטסקינייװעניא ןייז ןירַא רע טזיּפש ןרעיוא עטכַאמרַאֿפ טימ .ךַאלֿפ

 רע טרעה טרָאד רָאנ ,טרָאד ןוא ,"דרע רעד ןוֿפ ןשינעֿפיט עֿפיט יד ןיא;

 םיא טֿפושיּכ סע ."ןּבעל ןייז ןוֿפ גנַאזעג-שיורעג עקירעהֿפיואמוא סָאד;

 -- רעּבָא ,טינ םיא טכייל למיה ןיא ןוז יד ,גָאט ןוֿפ טכיל ענעֿפַא סָאד טינ

 ,סיֿפ עניימ רעטנוא סָאו ,דרע טכיש רעקיד רעד

 ,זָאלג ןֿפילשעג ַא יו ,קיטכיזכרוד לָאמַא טרעוו

 דנעלּב ַא ןּביג ןגױא עניימ רַאֿפ ןוא

 ,ןרילָאק ןּביז לָאמ ןּביז ןוֿפ ןּברַאֿפ

 ךייט ַא ןיא ןירַא טקוק סָאװ ,רענייא יו
 ךיז טעילַאווכ ןּבעל ןייז יו ,טעז ןוא
 -- ,גנולגיּפשּפָא רעקידנטָאש ןייז טימ ןעמַאװצ
 רענעגנורדעגניירַא ןַא ןייטש ךיא ּביילּב יזזַא

 ןגױא עדייּב טימ
 סיֿפ עניימ רעטנוא סָאװ ,דרע טכיש ןקיד םעניא
 :עז ךיא ןוא
 ענעדנוצעג ןטניריּבַאל
 ;םולח ןיא רָאנ טעז ןעמ סָאװ ,ןרעײֿפ ןיא
 עקידנטרַאװ ןרעיוט
 ;םולח ןיא רָאנ טעז ןעמ סָאװ ,טײקנֿפָא טימ
 יז ךרוד ןוא ,ייז רעּביא ןוא
 -- זייױונרעדָא -- זיונמָארטש
 .םולח ןיא רָאנ טעז ןעמ סָאװ ,ןּבעל סָאד

 .םולח רָאנ ,רָאװ ןייק טשינ :לָאמַא רעדיוו

 -יל עטשרע ענייז ןוֿפ טַאהעג ּבָאה ךיא סָאװ ,קורדנייא רעד זיא סָאד
 .טקרַאטשרַאֿפ רימ ןיא רעמ ךָאנ םיא טָאה ךוּב עטייווצ סָאד .ןעלקיצ-רעד
 טלגָאװרַאֿפ ןרעו ןוא םוא ןעשזדנָאלּב סָאװ ,ןרעטש ףיוא-רעדיוו ןטכייל ָאד
 רעּבָא ,ןרעטש יד ,ןרױלרַאֿפ ןרעוו ייז .שינרעטצניֿפ רעד ןיא ןרױלרַאֿפ ןוא

 -ייש ַא סעּפע ,ןטֿפול רעד ןיא ןּבעווש טּביילּב רוּפש רעקידנטכייל ַא סעּפע
 ַא ןיא ןענייז רימ .טריֿפרַאֿפ ןוא טריֿפ ןוא זדנוא טֿפושיּכ ןטָאש רעקידנענ
 רימ .טייקכעלקריוו ןוא עיזוליא ןוֿפ ץענערג ןֿפױא .שינעריֿפרַאֿפ ןוֿפ טלעוו
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 ןטלָאװ ,רענעייל ,רימ .ןּביילג --- ןוא טינ ןּביילג ,ןעעז -- ןוא טינ' ןעעז

 :רעטרעוו ענעגייא ענייז טימ רעטכיד םוצ ןגָאז טנעקעג

 .טױט ןוא וטסיּב קידעּבעל

 הד יװ ךיוא ,ךיא

 .טיוט ןוא ךיא ןיּב קידעּבעל

 ,ֿפעק עקידלדניוװש טימ ןעילֿפ רימ עדייּב

 ,ריד םורָא ךיא

 ,רימ םורַא וד

 ,ןעמַאװצ סעגר

 .טדיישעצ קיּביײא

 ףיוא ןעייטש רימ ןעוו ,ךיז רעטנוא ןדָאּב ןרעכיז ןייק טינ ןליֿפ רימ

 טײקטלּפָאט ןוֿפ ליֿפעג ַא סעּפע ,דיל סקיווייל ןוֿפ דרע רעשידרעזטינ רעד

 ,ןרױרֿפרַאֿפ ,טלַאק זיא ץלַא זַא ,זדנוא ךיז טכַאד טָא .םורַא זדנוא טמענ

 ,םוטש ןגעװַאּב סעּפע ןָא ךיז טּביײה טָא ןוא ,תויח ןּפָארט ַא ןָא ,טרעווילגרַאֿפ

 ,ןעמייהעג ַא ,םענדָאמ ַא טימ ןעמעטָא יז ןוא ,ןטלַאטשעג סױרַא ןעמיווש סע

 .ּבעל ןקידעּבעל ףיט ַא רעּבָא ,ןדמערֿפ ַא

 ןגָארקעג ּבָאה ךיא סָאװ ,ןקורדנייא יד ןוֿפ לּכה-ךס רעד ןעוועג זיא סָאד

 .ךוּב "רעדיל ןטייווצ סקיווייל ןוֿפ

 -- ןטשרע םעד ןיא יו רעמ ךָאנ -- ךוּב םעדיטָא ןיא רעּבָא ןענייז סע

 ןדייש ךיז -- טעװ ןוא -- ןעק קיווייל זַא ןָא ןגָאז סָאװ ,םינמיס ןַארַאֿפ

 -- דנַאל סמענייק ןוֿפ ,ײןענַאמוט עדנילּב. יד ןעלּפענ עטכידעג יד טימ

 .ןייש רעקיטכיל רעד ףיוא סיױרַא ןוא

 "מוא ןוא עמייהעג  סָאד-טָא טעו רע זַא ,ןגָאזנָא ןעוועג ןענייז סע ,עי

 ןוא ,טזָאלרַאֿפ טַאהעג טינ ךָאנ רעּבָא סע טָאה רע ;ןזָאלרַאֿפ דנַאל עכעלמייה

 טָאה ,ןרעה ןוא ןעז םיא --- רָאלקמוא שטָאכ -- טלָאװעג טָאה סע רעוו

 .דנַאל סמענייק ןיא --- ײדנַאל סרעטכיד. םעדיטָא ןיא ןייג טזומעג
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 סעמעָאּפ-"םָארגָאּפ, ריֿפ 3

/ 1918 -- 1920 / 

 "עג ןעמונרַאֿפ זיא *דנַאל סמענייק ןיא, ךוּב םענוֿפ טֿפלעה ַא טעמּכ

 רעד ןיא ןּבירשעג עלַא ייז טָאה קיווייל .סעמעָאּפ ערעגנעל ריֿפ טימ ןעוו
 ,עמעָאּפ רעשיטַאמַארד רעד ףיוא טעּברַאעג טָאה רע ןעוו ,טייצ רעקיּבלעז
 -- טכַאמעג טמירַאּב ,ענייז קרעו ערעדנַא עלַא יו רעמ ,םיא טָאה סָאװ

 עמעָאּפ יד ןּבירשעג רע טָאה 1918 ןיא .(1920 -- 1917) "םלוג רעד;

 ןוא "ףלָאװ רעד, -- 1920 ןיא ,"רעמיצ עקנַארק סָאד ,, --- 1919 ןיא ,"רעג
 ."לַאטש יד;

 סרעדנוזַאּב רָאג ןעועג ןרָאי ענעי ןיא זיא בצמ רעלעירעטַאמ ןייז
 ,טנידרַאֿפ גונעג טינ רע טָאה ,ײרעּפעלק-ןטעּפַאט .,ךַאֿפ ןייז ןוֿפ .טכעלש
 םעד ןיא -- 1918 ןיא ףרעוװ רעסערג ןיא ןטלַאהעג טָאה האצוה ןייז ןוא
 ךייז זַא ,העידי עקירעיורט יד ןעמוקעגנָא םיא זיא סע ןעוו ,רָאי ןקיּבלעז

 םיא ייּב זיא --- ןעמוה ןיא ןּברָאטשעג זיא ,רָאי 49 ןוֿפ רעטלע ןיא ,רעטָאֿפ
 1916 ןיא ,רָאי ייווצ טימ רעירֿפ) לאינד ,ןוז רעטשרע ןייז ןרָאװעג ןריוּבעג
 רעד ןוֿפ קעװַא רָאי 46 וצ זיא רעטומ ןייז ןעוו ,רָאי ןקיּבלעז םעד ןיא --
 ןרָאי ןלַאֿפוצ ענדָאמ) ..ןַאטלוס הרש טימ טַאהעג הנותח רע טָאה ,טלעוו
 ,בגא ,ךיז ןּבָאה 1918 ןיא .(...תולבא ןוֿפ ןרָאי ךיוא םיא ייּב ןענייז החמש ןוֿפ
 ,טײהקנַארק רעד ןוֿפ --- ,זָאלוקרעּבוט ןוֿפ םינמיס םיא ייּב ןזייוו ןּבױהעגנָא
 יד רעּבָא .סעירָאטַאנַאס ןיא ןטלַאהעג גנַאלנרָאי םיא יז טָאה רעטעּפש סָאװ
 טינ ןּבָאה טײקטכַאװשעגּפָא עכעלרעּפרעק יד ןוא טיונ עלעירעטַאמ ערעווש
 ןַאד זיּב זיא רע ,טרעקרַאֿפ .טײקשירעֿפעש ןייז ןוֿפ טֿפַארק יד טרענימרַאֿפ
 1920 -- 1916 ןוֿפ ךשמ ןיא .ויטקודָארּפ ױזַא ןעוועג טשינ לָאמנייק ךָאנ
 -ָאּפ ןוא רעדיל יד טימ ץוח ַא ,עיזעָאּפ עשידיי יד טרעכיײרַאּב רע טָאה
 רעטנָאמרעד ןיוש רעירֿפ רעד טימ -- ,"דנַאל סמענייק ןיא, ןוֿפ סעמע
 יּפָא רימ ןלעװ עמעָאּפ רעקיזָאד רעד ."םלוג רעד, עמעָאּפ רעשיטַאמַארד
 "דנַאל סמענייק ןיא, ןוֿפ רעדיל יד ןגעוװ .לטיּפַאק ןטסטנעָאנ םעד ןּבעג
 ןוֿפ געוו ןֿפױא ייז טימ טכַאמעג טָאה קיווייל סָאװ ,טירש םעיינ םעד ןוא
 ךיז רימ ןלעוו .קרּפ ןקידרעירֿפ ןיא טדערעג רימ ןּבָאה ןֿפַאש ןשיטעָאּפ ןייז
 ןוֿפ סעמעָאּפ ערעגנעל ריֿפ עטנָאמרעד יד ףיוא טּפיוהרעד ןלעטשּפָא טציא
 רָאלק סרעדנוזַאּב רָאג ייז ןּבָאה ,"םלוג; רעד יוװ ױזַא ."דנַאל סמענייק ןיא,
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 ןּבעג וצ ךיז ןטסעמרַאֿפ ןייז ,םענרַאֿפ םעיינ סטעָאּפ םעד טכַאמעג טלוּב ןוא
 טֿפָא ,עצרוק יד יוװ ,רעטקידנערַאֿפ ,רעלוֿפ ,רעטיירּב זיא סָאװ, סעּפע זדנוא
 -עגֿפױא טָאה סע .ךוּב ןטשרע ןייז ןוֿפ רעדיל עשיריל ,עשירַאטנעמגַארֿפ
 רעד וצ -- ,"גנוריטסיזקע:סיורג, ..וצ גנַארד ַא סעּפע םיא ןיא טכַאװ

 -ּבלַאה םעד ,"טרעוו טכַאנ רָאנ יו, ,ךיז וצ טיצ סָאװ ,גנוריטסיזקע רעסיורג
 -יקרָאי-וינ, עזָארּפ ןיא עמעָאּפ רעשיריל ןייז ןוֿפ דלעה ןשיטסַאטנַאֿפ
 טָא טגָאז ,יוװ לייווא ...(1924 ,ילוי ,"טײהיײרֿפ, ןיא טכעלטנֿפערַאֿפ "סעש
 לָאז ךיא ּביױא ,טָאטשסיױרג ַאזַא ןיא ןּבעל ךיא לָאז ,ןױשרַאּפ רענדָאמ רעד
 טינ לָאז ךיא ּביוא ;טָאטש רעד ןוֿפ טכַאנ עסיורג יד ...ןעניזַאּב ןענעק טינ
 .סױרַא טינ ,ןלוֿפתונויזּב ,ןטסוּפ םעד ,סניימ ןּבעל ןקיגָאט םענוֿפ ןענעק
 טולּב ןיא ןָאטנָא ,םעניימ ןּבעל ןטייווצ םעד ,םיא ןוא ,ןּבעל ןטייווצ ַא ןעמולח
 ןיא ןּבעל שימייה קילָאמַא ןיימ טַאהעג טלָאװ ןעניז ַא רַאֿפ סָאװ ...שיײלֿפ ןוא

 -סױרַא טינ טלָאװ ןּבעל עקיגָאט עקידטלָאמעד סָאד ןעוו ,לטעטש ןיילק

 טכענ יד ןיא קרעמ יד ןעוו ?עקיטכַאנ סָאד ,ןּבעל עטייווצ סָאד ןענוֿפעג
 ןענױשרַאּפ טימ ,ןטלַאטשעג טימ ,סנטָאש טימ ןרעוו טליֿפעגנָא טינ ןטלָאװ
 יד ןיא ןטלָאװ ןלוש עטלַאק עסיורג יד ןעוו ;ןטלעװ עגיה-טינ עטייוו ןוֿפ

 טינ ,רעכוזַאּב:טכַאנ יד רַאֿפ ערעייז ןריט יד טנֿפעעגרעדנַאנַאֿפ טינ טכענ
 טינ ,טליּפשעגסיױוא טינ ךיז טלָאװ ןלוש יד ןיא ןעוו ןוא ,ןשטנעמ עקיאָאד
 ,"ףטייוצ סָאד ןּבעל סָאד, טָא -- " ? ןּבעל עטייווצ סָאד טנעלעגסיוא

 "רעד קיוויל טָאה עשיטסַאטנַאֿפ סָאד ,עקידתודוס סָאד ,עקיאָאד-טינ סָאד

 -יל רעשידיי רעד רַאֿפ ןוא ןיילַא ךיז רַאֿפ ןענעֿפע וצ גנַארד ַא טריּפש

 ..רוטַארעט

 ,ןעמעלַא ץוח ַא ,ןּבָאה סעמעָאּפ ,עקידתודוס-שיטסַאטנַאֿפ ,עטנָאמרעד יד

 "רעּפ -ןייר טימ ןענעגונַאּב טינ רעמ ךיז ליוו טעָאּפ רעד זַא ,טגָאזעג תודע

 -יטקעיּבָא רעמ וצ גנוגיינ ַא ךיז ןיא טליֿפרעד טָאה רע זַא ,קיריל רעכעלנעז

 ,ןֿפַאש ןשיטעָאּפ ןוֿפ ןעמרָאֿפ עשיּפע רעמ ןוא ןרענַאשז עוו

 ןשיווצ קירּב ןימ ַא יו ױזַא סעּפע ךיוא ןעוועג ןענעז סעמעָאּפ ריֿפ יד

 ָאד ןענייז ייז ןיא) קיווייל רעקיטַאמַארד םעד ןוא רעקיריל םעד ןקיווייל

 .(ןטנעמָאמ עשיטַאמַארד יא ,עשיריל יא

 סָאװ ,גנוקריוו יד ייז ןיא ןרָאװעג רעטקעריד ןוא רעקיטנעק זיא ,בגא

 טּפיהרעד ,ןשינעעשעגיטייצ עסיורג יד טַאהעג ןֿפַאש ןייז ףיוא ןּבָאה סע
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 הרש יױרֿפ ןייז ןוא קיווייל .ה

 קרָאי-וינ ןיא ,הנותח רעייז ךָאנ רָאי םעניא
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 -ַארגָאּפ יד ןוֿפ ,גירק-טלעוו ןטשרע םעד ןוֿפ ןעגנוריסַאּפ עשיטּפילָאקָאּפַא יד

 טָאה רע סָאװ ,ןּברוח ןצנַאג םעד ןוֿפ ןוא ,טריֿפעג טָאה רע ןכלעוו וצ ,ןעמ

 .עּפָאריײא-חרזמ ןוֿפ ןּבעל ןשידיי םעד ןיא טכַאמעגנָא

0 

 -עגנָא ,1918 -- 1917 רַאֿפ ,רעירֿפ ךָאנ קיווייל טָאה ןכַאז ערעגנעל
 ענױזַא רעּבָא ..."קלָאֿפ עשידיי סָאד טניואוו ָאד, :רעגייטש ַא :ןּביירש ןּבױה
 -שיטַאמַארד ןוא עשיגָאלַאיד-ּבלַאה ,עשירעלייצרעד-ּבלַאה ,עקידמעטָא-גנאל

 ,"ףלָאװ רעד, ,"רעמיצ עקנַארק סָאדװ ."רעג יו ,סעמעָאּפ עשימַא:יד

 ענייז ןענעכער טשינ לָאז ןעמ ּביוא --- ,טלָאמַאד זיּב רע טָאה ,"לַאטש י
 ןוֿפ המשנ ַא; ןוא ,"חישמ ןוֿפ ןטייק יד, :ןוװאורּפ עשיטעָאּפ עטס וע
 .ןּבירשעג טינ ךָאנ -- ?םוצחג

 -עג יװ ,טעָאּפ רעד טָאה ,"םלוג, ןיא יו ױזַא ,סעמעָאּפ ריֿפ יד ןיװ
 ןצענערג יד ןוֿפ ןײגוצסױרַא וואורּפ ןטסיירד ןטשרע ןייז טכַאמעג ,ש.אז
 טזָאלרַאֿפ ןצנַאגניא טָאה רע זַא ,ןגָאז וצ טינ טניימ סָאד .דיל-ךיא םע-ֹֿפ
 וצ טרעהעגֿפױא ןצנַאגניא טָאה רע זַא ,"טנעוו ריֿפ עיירטעג עטוג; עגייז
 "לשז ענעגייא , ןייז ,ןיינ ."לעז ןגייא ןייז םורַא ,םולח ןיא יו ,ךיז ןעיירד;

 ןיוש יז זיא טציא רעּבָא .עיזעָאּפ ןייז ןוֿפ המשנ יד ןּבילּבעג ןוא ןעוועג זיא
 יו ,ףָאטש רעד ,"ףוג. רעד .ןגָאז וצ ױזַא ,ףוג ריא טינ ,המשנ ריא זיולּב
 -נסיורד .טלעוו עקידנסיורד יד ןרָאװעג זיא ןֿפַאש ןייז ןוֿפ ,שובל רעד ךיוא
 רעירֿפ --- רעּבָא ,ףָאטש ןייז ןוֿפ לייט ַא ןעוועג לָאמ עלַא ןענייז ןכַאז עקיד

 טרעקרַאֿפ ,רע טָאה טציא ,קינייוועניא ןוֿפ ,םורַא םוצ ןעגנַאגעג קיוייל זיא
 "עניא םיא ןיא טכייל סָאװ ,טכיל םוצ ןסיורד ןוֿפ ןייג וצ ןּביױהעגנָא ,רָאג
 ןוואורּפ וצ ןּביױהעגנָא ךיא ןייז ,רעטרעוו ערעדנַא טימ ,טָאה רע .קיניײװ

 .ןריזיוויטקעיּבַא
 עיינ יד ןוֿפ ליטס ןשיטעָאּפ םעד ןיא זיא ,ןוֿפרעד טַאטלוזער ַא יו

 םזיריל ןייז ןוא ,ןעגניז ַא זױלּב טינ ,ןגָאז ַא ךיוא ןיוש ןעוועג סעמעָאּפ

 רעדילק רעמ ןוא רעמ ץלַא ךיז ףיוא ןעיצוצֿפױרַא ןּבױהעגנָא טָאה אֿפוג
 .טייקשירעלייצרעד ןוֿפ ,סָאּפע ןוֿפ

 ןוֿפ טנעמעלע רעסיוועג ַא .ןעוועג טינ סע זיא סעיינ ןייק ןצנַאגניא
 -רעירֿפ ענייז ןוֿפ לייט ַא ןיא ךיוא ןעוועג ןיוש זיא טײקשיּפע רעטקיאורַאּב
 ךיא ןייז ןזיועג זדנוא ןעוו-ןטלעז רע טָאה ייז ןיא ןיוש .רעדיל עקיד

 ןשיוצ .קעדוצ ַא סעּפע םיא ייּב טַאהעג קידנעטש טָאה סע .טײהרעטעקַאנ

 רע ןעוו ,טלָאמעד וליֿפַא .הציחמ ַא סעּפע ןעוועג דימּת זיא זדנוא ןוא םיא
 יד טימ טעייוועג ןדייר ןייז ןוֿפ טָאה ,ךיא ןושלּב טדערעג שיוריֿפּב טָאה
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 ,עקַאט ,בגא ,זיא טלעוו עשיריל-ךעלנעזרעּפ ןייז .רּתסֹנ ןושל ןוֿפ ןטייקליק

 ,עסייה ענייז ןוֿפ טלעוו יד ,םישוח ףניֿפ ענייז ןוֿפ טלעו יד ןעוועג ןטלעז
 -עגסיוא ,ֿפַאשעג טָאה רע .ןשינעּבעלרעּביא עכעלגעט גָאט ,עקיטולּב-לוֿפ

 סָאװ ,שי רעד-טָא ןוא .שי ןלַאער ןלַאעריא ַא ,םענדָאמ ַא סעּפע טמיורט
 ןרָאװעג זיא ,ןעלקנוטסורַא רעדָא ןלַארטשסױרַא טזָאלעג ךיז ןוֿפ טָאה רע

 טשירעטכיד ןייז .רעקידנריטסיזקע-וויטקעיּבָא ןַא ,רעקידנסיורד ַא םיא רַאֿפ
 רימ ןוא -- ןָאזרעּפ ןייז ןוֿפ טלײטעגּפָא יו ױזַא ךיז טָאה טייקכעלנעזרעּפ

 ןענייז ןזרעֿפ ענייז סָאװ ,רעטכיד ַא ןוֿפ שינעטער יד ךיז רַאֿפ טַאהעג ןּבָאה
 זרעֿפ ןדעי ןיא םיא ןעמ ןעק ךָאד סָאװ ןוא ,"ךעלנעזרעּפרעּביא, יו ױזַא
 ...ןענעקרעד טכייל םענייז

 ,טײטש סָאװ ,ןשטנעמ ַא ןוֿפ דוס םעד ךיז רַאֿפ טַאהעג ןּבָאה רימ
 ...זיוה ןגייא ןייז ןוֿפ לעוװש ןֿפױא ,רעקיטייז ַא ,רעדמערֿפ ַא יו ,ךיז טכַאד

 טינ ןוא ,טיױּבעגסיױא טָאה ןיילַא רע סָאװ ,ןינּב ןוֿפ ריט רעד ןיא טּפַאלק רע
 -- "!ןוט ָאד רימ ןענעק סָאװ טנייה, ...ןֿפָא םיא רַאֿפ יז טייטש לָאמ עלַא
 יז ןוֿפ רענייא טינ רעּבָא .קעװַא ןעייג ןוא -- רענעייל עקינייא ןטכַארט

 עשילרעטסיוא עקיזָאד יד ליוו ייז ןוֿפ רענייא טינ .קירוצ םוא ךיז טרעק

 "יא ריא ןיא ןיירַא ןענעק טינ לָאז רע וליֿפַא ןעוו ,ןסיורד ןוֿפ ןעז טלעוו

 םעד ןּבײהוצֿפױא טייקירעגיינ עקידנצייר א םיא ןיא ָאד זיא סע .קינייװענ
 ידיטָא .םינּפ ןייז ןעז ,רעדיל ענייז ןוא ןקיוויל וצ טקעד סָאװ ,רעיילש

 ,רעקידרעּביױצ ,רעכַאװ ךָאנ טרעוו טכיזעג עמייהעג סָאד ןעז וצ טייקירעגיינ
 .סעמעָאּפ ערעסערג סקיווייל טנעייל ןעמ ןעוו

 -יטקעיּבָא עשירעלטסניק יד זיא רעדיל ,עצרוק ,עקידרעירֿפ יד ןיא

 יד ,עקידנעטשלוֿפ ןייק ןעוועג טינ ןּבעל-םיורט סרעטכיד םעד ןוֿפ גנוריוו

 םיא ןוֿפ טלײטעגּפָא ייז ןיא ןעוועג גונעג טינ זיא סעיזיוו ענייז ןוֿפ טלעוו
 -נייא ,טסייה סָאד ,ןעגנוזייו רָאג ןעוועג טֿפָא ןענייז ןעגנואעז ענייז .ןײלַא

 ןייק טינ ןעוועג סע ןענייז ןלַאֿפ יד ןיא .ןלָאּבמיס רעדָא ןרָאֿפַאטעמ עכַאֿפ
 רַאֿפ) רעדיל *עשיטסינישזַאמיא; ןעניז ןסיוועג ַא ןיא רָאנ ,עשירענָאיזיװ

 "טסינישזַאמיא , םעד ייּב ;גנוֿפַאש יד ןיילַא דליּב סָאד זיא רענָאיזיװ םעד
 דָאטעמ ַא סע זיא ,טרָאװ סָאד ָאד ןכיורּבעג רימ ןכלעוו ןיא ,ןעניז םעד ןיא
 :לנױֿפ עקנַארק יד, דיל סָאד זיא וצרעד ליּפשייּב רעקיסַאּפ ַא .(ןֿפַאש ןוֿפ

 ,לגױֿפ עקנַארק יד ףױא טינ קעװ

 ,ןייא סעטָא סעד טלַאה

 ,ילַא ךיז ןיא טיירדעגנייא ןגיל ייז ,עז

 ןגיוא עטכַאמעגוצ יד זיּב ןעלּבָאנש עֿפרַאש יד

 ןּבָארגעגניײרַא
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 .טטרעּבױשעגֿפױא יד ןרעדעֿפ יד ןיא

 ,לגוֿפ עקנַארק יד זדנוא ןענַאמרעד סָאװ

 ,ערעייז ןעלּבָאנע יד

 ..?עטרעביועשגפיוא יד ןרעדעפ יד

 זדנוא ןענָאמרעד ייז

 ,וד ןוא ךיא זַא

 הד ןוא ךיא

 ,עטרעטנענרעד

 ,עטרַאגעג

 ,עטגָאוועג

 ,קילּב ןיא גנורענײטשרַאֿפ טימ ןציז

 ,עטמיילעג

 ,עטמעזשרַאֿפ

 ,ןלעטשרַאֿפ קילּב רעזדנוא טינ טמוק רענייק ןוא

 ,ןגױּבּפַארַא ּפָאק רעזדנוא

 ןגיױורַאֿפ

 ,לגױֿפ עקנַארק יד -- יי יו

 ןגיוא עטכַאמעגוצ יד זיּב ןּבַארגעגנייא ןגיל סָאװ

 ..עטרעּבױשעגֿפױא יד ןרעדעֿפ יד ןיא

 ןכַאמ ןװאורֿפ וצ קיטכיזרָאֿפ גונעג טינ ןעוועג רעטכיד רעד זיא ָאד

 רע ,(טינ סָאד ןעוט ךעלטנייוועג ןטסינישזַאמיא) דליּב ןֿפױא שוריּפ ַא ןיילַא

 ןוא שזַאמיא םעד ןוֿפ גנושטייטסיוא עשיגָאלָאכיסּפ יד ןּבעגעג זדנוא טָאה

 יו ,לטימ שירעלטסניק ַא רעמ םיא ייּב זיא סע זַא ,ןזיוועג זדנוא טימרעד

 ןעמוק רעדליּב יד ואוו ,רעדיל יד ןיא ךיוא רעּבָא .ןײלַא ךיז רַאֿפ ליצ ַא

 יו ,טגנעה סָאװ ,סעּפע טֿפָא ןַארַאֿפ זיא ,םישוריּפ עשיגָאלַאכיסּפ ןָא ,ןיילַא

 .שינעטער רעשירענָאיזיװ רעד וצ לסילש רעלענָאיצַאמע-שיריל ַא

 "רע, עמעָאּפ רעד ץוח ַא .סעמעָאּפ ערעגנעל ריֿפ יד ןענייז שרעדנַא

 -ָאיזיוו רעטיול ןענייז ייז ."ןעלסילש. ןָא ןצנַאגניא טעמּכ עלַא ייז ןענייז

 ַא ָאד זיא ,"רעמיצ ןקנַארק, ןיא טּפיוהרעד ,ייז ןוֿפ רעדעי ןיא .טייקשירענ

 -סױױַא ,טמולחעגסיורַא זיא טלעוו יד .ןיילַא ךיז ןיא ךיז טלגיּפש סָאװ ,טלעוו

 ןיוש יז טָאה טציא רעּבָא ,המשנ סרעלטסניק םעד ןוֿפ ןרָאװעג טֿפושיּכעג
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 "עג טריוויטקעיּבַא ףוס ןזיּב זיא יז .ןּבעל ןגייא ריא ,המשנ ענעגייא ריא

 .קיּפע ןיא טריזילַאטסירק ךיז טָאה קיריל יד .ןרָאװ

 עקינייא ןיא ןיוש ןעז וצ ןעוועג ,טגָאזעג יוװ ,זיא וצרעד גנוגיינ ַא

 טלעֿפעג ,ןעמעלַא ץוח ַא ,טָאה ייז ןיא רעּבָא ,סקיווייל רעדיל עטשרע יד ןוֿפ

 :טקידנערַאֿפ יד ןוא גנורעדליש רעד ןוֿפ טײקכעלריֿפסױא יד ,תובחר יד

 רָאנ יו יױזַא ןעוועג ןענייז ייז .דליּב שיּפע ןַא ןיא ךיז טעּב סָאװ ,טייק

 רעד ןוֿפ ייבעג םעד ןיא -- ךָאנ ךיז טליֿפ "םלוג , ןיא וליֿפַא .ןטנעמגַארֿפ

 רעּבָא ,ץנַאג ןענייז רעדליּב עקיצנייא :טײקשירַאטנעמגַארֿפ עסיוועג ַא -- ךַאז

 ענענסקַאװעגֿפױנוצ טינ ךָאנ ,עטֿפעהַאּב לרינש ַא זיא עמַארָאנַאּפ עצנַאג יד

 ,"םלוג, רעד יו ,ךײרסטלַאהניא ױזַא טינ ןענייז סעמעָאּפ ריֿפ יד .רעדליּב

 רעד, טּפיוהרעד ,ייז ןוֿפ עדעי סָאװ ,טימרעד סיוא ךיז ןענעכייצ ייז רעּבָא

 ןוֿפ עדעי ,טקידנערַאֿפ ןוא ,טריזילַאטעד ךעלריֿפסיױא ,לוֿפ ,ץנַאג זיא ,"ףלָאװ

 םרָאֿפ עשיּפע עטריוויטקעיּבָא יד רעטלוּב טכַאמ סָאד .םזינַאגרָא ןַא זיא ייז

 סעּפע ךיז ןיא ןּבָאה ןלָאז ייז זַא ,טכַאמ סָאד .ןעמיורט יד ןוא ןעגנואעז יד ןוֿפ

 סָאטימ ןתמא ןַא רַאֿפ לייו ,"סעּפע; גָאז ךיא) סָאטימ ןקיטײצרַאֿפ םענוֿפ

 ,(לַאטנעמַאדנוֿפ גונעג טינ ייז ןענייז

 טָאה יז ןוא ."ףלָאװ רעד, עמעָאּפ ןייז ןָא קיווייל טֿפור "קינַארכ ַא;

 -ַאמ, יד רעּבָא ,קינָארכ ַא ןוֿפ םטיר םעד ןוא ןָאט םעד תֶמַאּב ךיז ןיא
 רעזדנוא ןיא טינ "טריסַאּפ , טָאה ,ןּבירשַאּב טרעוו ריא ןיא סָאװ ,"גנוריס
 ,טייקכעלקריוו רעטמיורטעגסיוא ,*רעטכַארטעגסיוא, רענעי ןיא רָאנ ,רעלַאער
 -בכיד םעד ןוֿפ סעקינַארכ ענױזַא .עיזעָאּפ סקיווייל טמַאטש סע רעכלעוו ןוֿפ

 .סעמעָאּפ יירד עקירעּביא יד ךיוא ןענייז עיזַאטנַאֿפ סרעט

 -ַאר ןייק טינ ןֿפרַאד ןוא ןעניז ןשירענָאיזי םענעגייא רעייז ןּבָאה ייז

 "עג ןוֿפ ךַארּפש רערָאלק רעד ףיוא ןצעזרעּביא ייז ןלעוו .דײשַאּב ןלַאנָאיצ
 רעיילש ןשיטסַאטנַאֿפ םעד ייז ןוֿפ ןסיײרּפָארַא ןלעװו .,ןליֿפעג ןוא ןעקנַאד
 ןסייהעג טלָאװ סָאד -- ,ןעמערָארַאֿפ ןוא ןצענערגַאּב ןלעװ ייז רָאנ טינ טסי"ה
 יז יו ,ןןעמענ ייז זומ ןעמ .ןּבעל שירעלטסניק-לוֿפ רעייז ןשעלסיוא טושּפ

 .עמוטש-ּבלַאה ,עטלעטשרַאֿפ -- ןענייז

 :ץָאּפ ריֿפ יד ןוֿפ ירד עטצעל יד ןגעוו טּפיוהרעד קיטכיר זיא סָאד

 -שוע רעד ןיא ,("לַאטש יד, ,"ףלָאװ רעד, ,"רעמיצ עקנַארק סָאד,) סעמ

 טכייל רע .ןרעק רעשיגָאלָאכיסּפ-לַאער ַא ָאד זיא ,"רע, טסייה סָאװ ,רעט

 סע .ןעמענוצֿפױא םיא טכייל זיא'ס ןוא עיזיו רעד ןוֿפ ץכעלָאש יד ךרוד

 סָאװ ,ןשטנעמ ַא ןוֿפ עידעגַארט יד ץלַא ןוֿפ רעירֿפ ּפָא ָאד דיז טליּפש
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 רעטכע ןַא ,שטנעמ ַא ןייז ליו רע .טָאג ַא רַאֿפ טכַאמעג םיא טָאה ןעונ

 -- (* טָאג רעטכַאמעג ןייק טינ ,שטנעוו

 ,טסַאג רעטכירעג טינַא ,רימ וצ ןירַא רע טמוק
 :טגָאז ןוא רעדינַא ךיז טצעז
 -- טגרָאזַאּב ךימ ייז ןּבָאה ןקיטרַאֿפ סעלַא טימ --
 ?םיורט רעתמא ןיימ לגנַאמ טינ ןעד זיא

 -- ,רימ רַאֿפ טיוּבעגסיױא ייז ןּבָאה ןעלפמעט
 ?םייה עתמא ןיימ רעלעק רעד טינ זיא
 -- ,טריצַאּב ןטנעמיד טימ יי ןּבָאה ןרעטש ןיימ
 ?ןױל רעתמא ןיימ ןרָאד רעד טינ ןעד זיא

 גָאט וצ טנייה זיּב ליווא יז) רעטומ ןייז םיא ייּב ןעמונעגוצ טָאה ןעמ
 טינ ,רעטומ עכעלשטנעמ ַא ןּבָאה ליו רע ןוא -- ("ױרֿפגנוי ַא ןייז ךָאנ
 טינ .טושּפ ,ןעק רע .םיא רַאֿפ ןעינק ןוא ןקוּב ךיז לָאז סָאװ .,ענָאדַאמ ןייק

 -רַאֿפ סָאװ ,ױרֿפ רעד ןוֿפ *זדלַאה:ענָאדַאמ ןטעקַאנ ןסייוו םעד, ןייז לבוס

 םענעגייא ריא יוװ ןּבָאה וצ ּביל םיא טָאטשנָא ,ןוז סטָאג יו ,םיא טרעטעג

 ...ְךֹוז
 עשיגָאלָאכיסּפ"ײמעגלַא ,ערַאטנעמעלע יד ,ןגָאז וצ ױזַא זיא סָאד

 רעד טָאה ןוויּכ ַא טימ) "רע, טסייה סָאװ ,עיזיו רעד ןוֿפ גנושטייטסיוא
 טָאה רע :"רע, רָאנ ,"סוזעיא טינ ןּבעגעג ןעמָאנ ַא סע ,ךיא ּביילג ,רעטכיד
 עזעיגילערישידיי ןוא -ךעלטסירק עלַא ןוֿפ ןדניּבּפָא טלָאװעג דלעה ןייז

 .(םדוירשּב ַא ןגעוו יװ ,ןדייר םיא ןגעוו ןענעק לָאז רע ידּכ ,סעיצַאיצסָאסַא

 ךָאנ טריסערעטניא ךיז קיווייל טָאה ,דניק-שטנעמ ַא יװ ,ןושי טימ (י

 רע .תוסיֿפּת רעוװקסָאמ ןוא רעקסנימ ןיא ןסעזעג זיא רע ןעוו ,רָאי ענעי ןיא

 -סעט םעיינ; ןיא ךױא ןוא -- ך"נת ןיא טקוקעגניירַא טֿפָא טלָאמעד טָאה

 רע טָאה ,ווירּב ַא ןיא ןּבירשעג רימ רע טָאה ,ךינּת קידנענרעל .*טנעמַאט

 עג יד ןיא ,סעטַארג ןוֿפ ןטָאש םעניא. .גנוּבױהרעד עקידלַאװעג ַא טליֿפעג

 רע טָאה -- ןעזעג טשרע ךיא ּבָאה עניימ סינכש יד ןוֿפ רעּביײל ענעסימש

 ןוזח סםעד ןוא הימרי ןוֿפ גָאלקעג סעד .בויא ןוֿפ טייקיּביא יד -- ןּבירשעג

 ַא טליֿפעגג ,טרעקרַאֿפ ,רע טָאה ,עילעגנַאװע יד קידנענעייל ."היעשי ןוֿפ

 טָאה ,רעקידנדײל ַא שטנעמ ַא יװ ,רעּבָא ןילַא ירצונ רעד, ."טייקרעטיב

 ..*טנַאטסערַא ןַא ,טושּפ ,םיא ןיא ןעזעג ּבָאה'כ .ךיז וצ ןגױצעג ךימ
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 רע .עשירעלטסניק-שיטע ןַא ,הנווּכ רעדנַא ןַא ךיוא רעכיז טָאה עמעָאּפ יז
 ןרָאװעג רָאלק זיא םיא לייוו ,"ןשטנעמ ןוֿפ טָאג, ןייק רעמ ןייז טינ ליוו
 עג ַא וצ יו ,םיא וצ ךיז ןעיצ ,"םיא וצ ךיז ןעיצ, סָאװ ,טנעה יד זַא

 .ןסיוועג עכעלטסירק סָאד ךעלטנגייא זיא סָאד -- "רע? ...טָאג ַא וצ יו טינ
 -- "רע, .ןכַאװֿפױא (טֿפרַאדַאּב טלָאװ סָאװ ,רעקיטכיר ,רעדָא) טָאה סָאװ
 רעשירעֿפעש סטעָאּפ ןשידיי םעד טימ .עיסעֿפנָאק 'סוטסירק םעד זיא סָאד
 יד ןגָארטרַאֿפ רעמ טינ ןעק רע .ןצרַאה ןיא אטח לע ךיז רע טגָאלש טנַאה
 ..טלעװ רעד ןיא עלָאר ןייז ןוֿפ טײקשלַאֿפ יד :טסייה סָאד ,טײקטלּפָאט
 רעּביא טעָאּפ רעד טגָאז ,"ןיול רעתמא ןייז זיא ץנַארק רעקידנרָאד רעד,
 ןגָאלשעג טנעמיד ןוֿפ זיא ךָאד ןוא, -- דייר *סטסַאג ןטכירעגמוא. םעד
 ןשיוװצ עּביל רעכעלטעג ןוֿפ רוקמ רעד ןייז טלָאזעג טָאה רע ..."ןיורק ןייד

 ...הוואּת רעכעלשטנעמ ןוֿפ לַאװק ַא ןרָאװעג זיא רע ;רעקלעֿפ ןוא ןשטנעמ
 זיא "רע; עמעָאּפ רעד ןיא רעדליּב עטסקידעּבעל-שירעלטסניק יד ןוֿפ סנייא

 :טעז ןוא ןגיוא יד ףיוא קירוצ טנֿפע רע ואוו ,דליּב סָאד

 -- - ,{5י -,, -/ייסיעגיינ{0 0, יי. א{, יא, ,,,.,,,, ,,,,,,,.  ,,,.,ג., ,,ם,.. יי...

 ,םנשיק עטפעהעגסיױא ףיױא ליד ןטימ ןיא גיל ךיא

 ,רעבליז ןוא דלָאג ןוֿפ ,דייז ןוֿפ טֿפעהעג

 רעטכייל-ןזיר ןיא ףוג ןיימ םורַא זיירק ַא ןיא ןוא

 ,טכיל ,עקידנצירּפש-בלח טימ ,עטרעקַאלֿפעצ

 -- ךערייו ןוֿפ ךיור ַא טכיל עלַא רעּביא ןוא

 .ןליונק עקידנקלָאװ עקידלגגעלשש עניזזַא

 -- לָאמַאטימ ןוא ,ךיור ןכרוד טינרָאג ךיא עז גנַאֿפנָאןֿפ

 ן?ײטסױרַא ןָא ךיז טּביה רעפרעק-ןעורֿפ רעסייױו ַא

 .ןרעיילש עטרילָאק יילרעלא עניד רעטנוא ןֿפ

 ןרעטלוש עדייב רעּביא ןֿפרָאװעצ רָאה יד

 ,עטציהעצ ,עקיצנאלג ,עטיירּב -- ןגיוא יד

 .עטקיטעזעג טינ ךָאד ,ענעקנורטַאּב ,ענעֿפָא -- ןפיל יד

 -- ןייױו רעכעּב ןטליֿפעגנָא ןַא טנַאה ןיא טלַאה יז

 .טולּב-רעזיילרעד םענעסָאגרַאֿפ ןוֿפ לָאּבמיס ַא

 .ןנוניוטש טימ ןוא רעגיינ טימ קוק ןוא גיל ךיא

 ,ץייױו רעכעּב םעד ליומ םוצ וצ יז טגָארט טָא

 ,גנקיצטנַא רעקיטשרָאד טימ גנולש ךָאנ גנולש -- ןוא

 .קעד ןזיּב טקידיײלעגסױא ןיױש זיא רעכעּב רעד

 -- ?טוט יז סָאװ וטסיױו -- ןוא ,טנעה יד סיוא יז טקערטש טָא
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 .טצנַאט יז ,טצנַאט יז ,טצנַאט יז

 ,ךערייו םעניא ןסעגעגנייא ןגיא עמורב יד

 ,ןרעדעֿפ עטכייל יו ,ןרעיילש עניד יד

 ףיױא ןקעד ןוא ךיז ןטיירּפשעצ ,ךיז ןזָאלעצ

 ןצ רעדיװו ןקעד א טײקטעקַאנ עצנַאג ריא

 ץנַאט רעד רעקישיױר ןא רעקישיר טרעוװ טָא ןוא

 ;ףוג ןיימ םורַא ,טכיל יד םורַא זיירק ןיא

 ,ףיוא ךיז טּבייה ןוא ליד םוצ וצ יז טלַאֿפ טָא

 ,זדלַאה םורַא טרעמַאלקעגמורַא טנעה יד

 ,ףױרַא ,ףױרַא דיז ןזָאלּבעצ ןרעיילשע עריא יוו ,רָאה יד

 םעטָא רעסייה ריא ןוא -- עגר ַא ךָאנ ,ךיז טכַאדיס ,ןוא

 ,רָאה יד ,פָאק ריא ןּפַאכמורַא ,ןעמַאלֿפֿפױא טעװ

 .ךערייו םענוֿפ ןלינק עלַא טימ ךיז ןלױנקנעמַאזוצ

 ,ןרעיילש עלַא רעטנורַא ּבייל ריא ןוֿפ ןלַאֿפ טָא

 ,עטעקַאנ ַא ,עטעקַאנ ַא ,עטעקַאנ ַא -- יז ןוא

 ,ךָאהַארַאק ןקידנעלדניוװש ריא ןיא רעקרַאטש ךיז טזָאלעצ

 ןעלמרומ ,ןעגניז ,ןעלמַאטש ןפיל עריא ןוא

 *!רַאה ןיימ ,רַאה ןיימ ,רַאה ץימ, --

 ,סָארע ןימ ַא סעּפע ןרָאװעג זיא ,םימש תוכלמ ןוֿפ רַאה רעד ,ןוז סטָאג

 ץעג ַא -- רעגרע לָאמ טנזיוט ךָאנ -- ןוא ןטֿפַאשנדײל עשידרע ןוֿפ ץעג ַא

 ...טולּב ןוא דרָאמ ןוֿפ

 -ײגרָאֿפ עטסטנעָאנ יד) ןעמָארגָאּפ יד תעּב ןּבירשעג קיווייל טָאה "רע,
 טייצ רעד ןיא ,עניַארקוא ןיא (ןעמָארגָאּפ ןוֿפ םָארגָאּפ סרעלטיה ןוֿפ סרע
 ןטסלֿפױו םוצ) זיא סע ןעוו ,טייצ רעד ןיא :גירק-רעגריּב ןשידנעלסור ןוֿפ
 זיא גנַאֿפנָא ןוֿפ רָאג ,גנַאֿפנָא ןוֿפ, ...זַא ,ןרָאװעג רָאלק-שיגַארט ױזַא (?לָאמ
 -- ,טינ טרָאװ ןייק טרָאװ סָאד רעמ זיא רעטציא רעּבָא ,טרָאוװ סָאד ןעוועג
 ליוו ..."ןנימ-רּב ַא ןוֿפ ןגיוא יד ףיוא ףױרַא טגייל ןעמ סָאװ ,רָאנ לּברעש ַא

 ,רע ,"טולּב ןוֿפ םעט םעד ןוא חיר םעד; טריּפשרעד ,ךעלדנע ,טָאה סָאװ ,רע

 רעד וצ ףוס ַא ןכַאמ -- "רעּבייל עטקעדעגּפָא רעּביא טנַאּפשעג, טָאה סָאװ

 ,יד ןוֿפ תועיבצ רעקידהאמוטצרַאװש רעד וצ -- עידעמָאק רעכעלטעג-טינ
 רעטשרמולּכ רעד ,סרעטומ ןייז ןשעלסיוא ליוו רע ...םיא ןרעטעגרַאֿפ סָאװ
 ..ןּבעל ,סַאנָאדַאמ

 ,סָארגָאּפ טימ טציא טליֿפעגנָא זיא טלעוו יד
 -- ,טָאּבעג-דרָאמ טימ ןוא הטיחש טימ
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 ?ןייז םַאנסיוא ןַא ךיא לָאז סָאוװורַאֿפ
 טָאּבעג-דרָאמ סָאד ךיא לָאז סָאװרַאֿפ
 ?ןייז םייקמ טינ עלַא יװ

 -על-ענָאדַאמ יד ןטכינרַאֿפ ןוא *?טָאּבעג-דרָאמ סָאד ןייז םייקמ,, ליוו רע

 הבשחמ) טעטכינרַאֿפ ןיווש יז זיא ,סע ליוו רע זַא ,דלַאּב יו ןוא -- ,עדנעג

 :(השעמל תֿפרטצמ הבוט

 ,רעסעמ ַא :טרָאוװ סָאד גָאז ךיא ןעוו זַא ,טשינ וטסײטערַאֿפ

 ;ןטינשעצ גנַאל ןוֿפ זדלַאה רעד ןיוש זיא

 -- ,רעמַאה ַא :טרָאװ סָאד גָאז ךיא ןעוו זַא

 ;טנֿפעעג גנַאל ןוֿפ ךרַאמ רעד ןיוש זיא

 ,טינ טרָאװ ןייק רעמ זיא טרָאװ סָאד :גָאז ךיא ןעוו ןוא

 ןעמוקעג ןיוש .ןעמוקעג ףוס רעד ןיוש זיא

 .סָאטימ ןשירערַאנּפָא םעד ןוֿפ ףוס רעד

 .רע :עמעָאּפ רעד ןוֿפ סולש רעד זיא סָאד

 -רַאֿפ סטלעוו רעכעלטסירק רעד ןרעדליש וצ טקעריד ןוא ןֿפָא טָאטשנָא
 ןקידנריוװיטקעיּבָא ןטקערידמוא םעד טעָאּפ רעד טצונ ,ןײלַא ךיז וצ טַאר

 --- ןייגַאּב וצ וייז טיירג סטָאג םענעגייא ריא ןוֿפ --- געוומוא ןַא ןוֿפ דָאטעמ

 .דרָאמ-טסּבלעז ןכעלטעג ןימ ַא סעּפע -- דרָאמ-רעטומ ןכעלשטנעמ ךרוד
 -ּפָא רעטייו ַא סעּפע ָאד זיא "רע, ןיא זַא ,ןסָאלשעגסיױא טינ זיא סע

 -- סָארגָאּפ רעוועינישיק ןכָאנ --- טָאה קילַאיּב סָאװ ,וויטָאמ ַא ןוֿפ גנַאלק
 יד,) בקעי ןוֿפ טָאג סע זיא טרָאד ."*טָאטש-הטיחש,; ןייז ןיא טקירדעגסיוא
 ,ןדיי יד ןוֿפ הדירי רעד ּבילוצ דרוי ַא זיא ןיילַא רע זַא ,טגָאז סָאװ ,("הניכש
 ןוֿפ טסייר ָאד ;אנוש ןכעלסעה םעד טלעטשעגנגעקטנַא טינ ךיז ןּבָאה סָאװ

 "רעד ןוא ץנַארק-רענרעד םעד ןוֿפ עקסַאמ יד ּפָארַא טָאג רעשיאיוג רעד ךיז
 ןוֿפ ןעוו ,טציא רעּבָא ,ּביוהנָא ןיא רָאנ ןעוועג זיא טרָאװ סָאד זַא ,טרעלק
 .."טינ טרָאװ ןייק רעמ, סע זיא ,דרָאמ ןוא סַאה ןרָאװעג זיא עּביל

 ןַא ךיוא רשֿפא ןַארַאֿפ "רעפ סקיווייל ןיא זיא ,ױזַא זיא'ס ּביוא ןוא
 -ָאמ םעד --- ,וויטָאמ:-םָארגָאּפ ןטייווצ ַא סקילַאיּב ןוֿפ ָאכע רעטייוו ַא ,ָאכע
 "דעל ואסּכ אנ רגומי ,עיֿפוי קדצה עיקר תחּתמ ידמשה ירחא םאו; ןוֿפ וויט
 "עג יד טעװ ןעלמיה יד רעטנוא ןוֿפ ןרעוו טקיליטרַאֿפ ןיימ ךָאנ טשרע ּביוא)
 ,טלעוו ַא ןיא .(ןעמוק טינ לָאמנייק רָאג רעסעּב יז לָאז -- ןעמוק טייקיטכער
 ויא .,טולּב שידיי קידלושמוא -- טֿפָארטשַאּבמוא -- ךיז טסיג סע ואוו

 ..עּביל-ןשטנעמ ןוא טייקיטכערעג ףיוא ןֿפָאה וצ סָאװ וליֿפַא ָאטינ
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 סָאװ -- ,טסעטָארּפ םעדיטָא ןוא -- גנולֿפיוװצרַאֿפ רעד-סָא רַאֿפ

 ,ןֿפוא ןשיריל-וויסנעטניא ןוא ןטקעריד ַאזַא ףיוא טקירדעגסיוא טָאה קילַאיּב

 ַא ,זוויטקעיּבָא רעמ ַא ,ןטקערידמוא ןַא ןענוֿפעג ןוא טכוזעג קיווייל טָאה

 -סיוא ןשיטעָאּפ ןוויסנַאּפסקע רעמ ַא ךיוא רַאֿפרעד ןוא ןטריזיטַאמַארד רעמ

 .קורד

 עלַא יו ױזַא ,רע זיא גירק-טלעוו ןטשרע ןטימ ןזיּב סָאװ ,קיווייל ,ָאי

 ןּבױהעגנָא "רע, ןייז טימ טָאה ,רעקיריל-ךיא רעשיּפיט ַא ןעוועג ,*עגנויג

 ךרוד םזיריל ןייז קידנטלַאהניײא ןוא קידנטלַאהַאּב ,רעקיריל-רע ןַא ןרעוו וצ

 .ןעמרָאֿפ עשיטַאמַארד רעדָא עשירעלייצרעד םיא ןּבעג-וצ

 -םצע רעד .גנורעדנע:םרָאֿפ ַא זױלּב יו רעמ רעּבָא ןעוועג זיא סָאד

 ּבילוצ .רערעדנַא ןַא ןרָאװעג זיא ןוויטָאמ ןוא סעמעט ענייז ןוֿפ רעטקַארַאכ

 יד ןוא עיצולָאװער רעשיסור רעטייוצ רעד ,המחלמ:-טלעוו רעטשרע רעד

 רעדיװ --  ךיז קיווייל טָאה ןּבעל ןשידי םעד ןיא ןשינעעשעג עשיגַארט

 -ּבָארּפ עלַאנָאיצַאנ ןוא ןוויטָאמ עלַאיצָאס וצ םינּפ ןטימ טלעטשעג -- לָאמַא
 -שרע רעד ברע סָאװ ,ןעמעלּבָארּפ ןוא ןוויטָאמ יד וצ םינּפ ןטימ -- ,ןעמעל

 "ער ןויטקַא ןַא רַאֿפ טכַאמעג םיא ייז ןּבָאה עיצולָאװער רעשיסור רעט

 .רענָאיצולָאװ
 יִעמֲא ןיא רוטַארעטיל עשידיי עצנַאג יד טָאה ןעמַאנסיוא עניילק טימ

 ןעלסײרטוצּפָא טלָאמעד ןּבױהעגנָא ךיז ,עיזעָאּפ עשידיי יד טּפיוהרעד ,עקיר

 םעד ןיא) "עגנויא עּפורג רעד ןוֿפ םזילַאודיװידניא ןעמערטסקע םענוֿפ

 טריטנעירָא-לאיצַאס רעמ ןרעוו ןוא (גנולקיװטנַא ריא ןוֿפ סיזַאֿפ ןטשרע

 גנַאגרעּביא רעד-טָא זיא םענייק ייּב רעּבָא .קיניזטסואווַאּב לַאנָאיצַאנ ןוא

 שינַאגרָא ױזַא טייצ רעכיילג וצ ןוא ףרַאש ױזַא ,רָאלק ױזַא ןעוועג טינ

 ךיא שירעלטסניק ןייז טָאה םיא ייּב .ןקיווייל .ה ייּב יו ,ךעלריטַאנ ןוא

 סע זַא ,ךיא-ללּכ (ןלַאיצָאס רעדָא ןלַאנָאיצַאנ) ןטימ ןסָאגעגֿפױנוצ ױזַא ךיז

 זיא טָאד .ןדייש וצ ייז -- קיטיונמוא ךיוא ןוא -- ךעלגעממוא ןעוועג זיא

 ןּבױהעגנָא טָאה רע סָאװ ,ןכַאז ערעגנעל יד ןיא ,טּפיוהרעד ,ױזַא ןעוועג

 -סָאטימ עשיטַאמַארד ןוא עשיריל יד ןיא -- סרעדנוזַאּב רָאג ןוא ןּביירש

 .ןעגנוֿפַאש

 טרעהעגֿפױא טינ טָאה רע סָאװ ,רעדיל עשיריל ןייר ,ערעצריק יד ןיא

 -קעיּבָא רעמ יד ןיא רעּבָא ,רעטכיד:ךיא ןעוועג ץלַא ךָאנ רע זיא ,ןּביירש וצ

 ריֿפ יד ןיא ,רעגייטש ַא ,יו -- ,ןכַאז עשירענָאיזױװ רעמ ןוא עטריזויט
 טלעװ עטסקינייוועניא ןייז טָאה -- ,ָאד זדנוא ןריסערעטניא סָאװ ,סעמעָאּפ

 ןעזעג טָאה רע סָאװ ,טלעװ רעד טימ סנייא ןרָאװעג זיא ןוא ןטֿפָאהַאּב ךיז

 ,רעטרעװ ערעדנַא טימ ,טָאה רע .ךיז םורַא -- ןעזעג שירענָאיזיװ --
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 ןֿפױא ןֿפורעגּפָא ךיז רעגייטש ןשיטעָאּפ-לעודיװידניא םענעגייא ןייז ףיוא

 רעד ןוֿפ סיזירק ןשילַארָאמ ןֿפױא -- "רע? ןיא .ןּבעל-טלעוו ןוא-קלָאֿפ

 ןוֿפ ןייזקנַארק םעד ףיוא -- "רעמיצ עקנַארק סָאד ,, ןיא ,טלעוו רעכעלטסירק

 .ללכּב טלעוו רעד

 רעד ןיא יו ױזַא ,עמעָאּפ רעקסעטָארג-שיטסַאטנַאֿפ רעקיזָאד רעד ןיא

 יד. עיזיו רעקסעטָארג רעמ ךָאנ ןוא רעכײר-עיזַאטנַאֿפ רעקיצניוװ-טינ

 יו ,טריוויטקעיּבָא רעמ ךָאנ ןעגנומיטש-שואי ענעגייא ענייז רע טָאה ,"לַאטש

 רָאנ טינ ,ךיוא ןיילַא טעָאּפ רעד טרירוגיֿפ "רע, עמעָאּפ רעד ןיא .*רע, ןיא

 "טגניז סָאװ ,טעוד ןימ ַא סעּפע טרָאד ןּבָאה רימ ;"טסַאג רעטכירעגמוא רעד,

 סָאד ןעוועג זיא גנַאֿפנָא ןיא;) ףוס סנשטנעמ-טָאג םעד ןָא-טגָאז ןוא סיוא

 סָאד, ןוא -- "ןעמוקעג ןיוש ,ןעמוקעג ןיוש זיא ףוס רעד, רעּבָא ,"טרָאװ

 *לַאטש יד, ןוא "רעמיצ עקנַארק סָאד; ןיא ,("טינ טרָאװ ןייק רעמ זיא טרָאװ

 ,בגא ,ןענייז ערעדנַא יד ןוא -- ,ןדייר ךיז רַאֿפ ערעדנַא רעטכיד רעד טזָאל

 -יצ. ןוֿפ "טנעוו עקנַארק, יד ,טנעוװ יד :ןכַאז ךיוא -- ,ןשטנעמ זיולּב טינ

 -טסויל יד ,ןטֿפַאהעגסיױא ייז ןיא ןענייז סָאװ ,ןרוגיֿפ יד ,רעכיּפעט יד ,"רעמ

 -ייא סָאד ,ןדייר ןוא --- קידעּבעל ןרעוו ,טיֿפוס ןוֿפ ּפָארַא-ןעגנעה סָאװ ,סער

 -עגסיוא יד (לוש ַא רעירֿפ ןעוועג זיא לַאטש יד) *לַאטש, ןיא ןעוט ענעג

 רעטעּפש סָאװ ,דָאטעמ ַא זיא סָאד) .וו"זאא סרעלדָא ,ןשריה ,ןּבייל ענעלָאמ

 רעד ןיא טּפיוהרעד ,ןעגנוֿפַאש ערעדנַא ןיא ךיוא טצונַאּב םיא קיווייל טָאה

 ,רעקנַארק ַא רַאֿפ ..("דלַאװנרעֿפ ןיא הנותח יד; עמעָאּפ רעשיטַאמַארד

 ןיא ןשרעה ןלָאז סע זַא ,"ךעלריטַאנ, זיא ,טלעוו רעטריזילַארַאּפ-קיטסיײג

 -- ,ליּפש-רעטַאעט ַא זיא ןּבעל סָאד ּביוא .ןכַאז רָאנ ,ןןשטנעמ טינ ריא

 רעד ,םלוג ןוֿפ גָאט רעד ךיז טרעטנענרעד סע ...ליּפש-ןטענָאירַאמ ַא סע זיא

 יד טימ קיטייצכיילג זַא ,ןסעגרַאֿפ טינ רימָאל) טײקטמלוגרַאֿפ ןוֿפ סיזַאֿפ

 ךלמ םייּב ...("םלוג רעד ,, קיווייל טּביײרש ,ןטלַאה רימ עכלעוו ייַּב ,סעמעָאּפ

 ױזַא ךיז ןּבָאה רענייצ יד ןוא ,ןעמוג ןטימ ןסָאגעגֿפױנוצ ךיז גנוצ יד טָאה;

 ."שינרעטצניֿפ רעד ןיא ואוו טסייוו רעוו ךיז ןטָאשעצ ןוא טלצרָאוװעגסיױא יו

 םוצ ןדייר רעדייא .טסייג רעד -- רעמ ךָאנ ,ףוג רעד טמיילעג זיא ךלמ םייּב

 רעמיצ ןקנַארק ןוֿפ טנַאװ יד ...טנַאװ רעד וצ ןדייר רעכיילג ןיוש זיא ,ךֵלֵמ

 ַא סעּפע ןגירקסורַא ריא ןוֿפ ךָאנ ןעק ןעמ ןוא ,לייוורעד ךָאנ ךיז טלַאה

 -עצ ברע ,טנעוו:רעטסעוװש יירד עריא יוװ ױזַא ,זיא יז ךיוא רעּבָא ,גנַאלק

 ןוֿפ טנַאװ עקנַארק עטשרע יד טגָאז ..ךיז טלַאה יז סָאװ םיוק ,גנולַאֿפ
 :רעמיצ

 ,תומולח ןייק טינ זדנוא רַאֿפ רעמ ןיוש טסָאה וד זַא --

 :תמא ןצנַאג םעד ןגָאזסױא ריד טציא ךיא לע
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 ,ןטייוצ ןפ סנייא טפעלקעגּפָא ןיוש ךיז ןּבָאה לגיצ עניימ

 ,יז ןיא טרילוקריצ סָאװ ,טולּב סָאד ןוא

 ףיוא ךיז טזייל ןוא סױרַא זיױוכעלסיּב טניר

 ןטלַאּפש-ןטניריּבַאל עקידנקיטש יד ןיא

 .ןוד"זאא

 :טנַאו עקנַארק עטייווצ יד טדעררעד

 טנֿפעעגֿפױא סנטייצַאּב ןיוש ךיא ּבָאה ןדנואוו עניימ --

 טנעמַאדנוֿפ ןוֿפ ןטלָאּפשעגּפָא ןיוש ךיז ּבָאה ךיא

 .ןו"זאא

 ןרעה ריא ןגעוו םירוּביד ערָאלק רעמ ךָאנ טדער טנַאװ עטירד יד

 -סיוא ןגיל סע; ןוא "תוֿפרש ןצנַאט סע ןוא ןליוק ןֿפײֿפ סע ןעווא :ןעז ןוא

 טכַאמ לּכה-ךס םעד .."רעזדלעה עקידנעיירש עלַא קורּב ןֿפױא ןגיוצעג

 :טגָאז יז ;רעמיצ ןקנַארק ןוֿפ טנַאװ עטרעֿפ יד

 ,ָאטשינ ,ָאטשינ גנַאל ןוֿפ ןוש טסיּב וד ,ךלמ

 רעל ןעיטש ענייד ןקרַאּפ יד ןוא ןצָאלַאּפ יד

 .ו"זאא

 -- ןַא ,ױזַא

 :רע טעזרעד ,ןירַא טמוק רענידרעמַאק רעד זַא ..

 ןביוש עטקַאהעגסיוא ןוֿפ זָאלג רעקיטש

 ,טמידעֿפעצ ןעגנַאהרָאֿפ ןוא רעכיּפעט

 .ערטסויל יד -- עטלציפעצ ,עטרעדיילשעעצ ַא

 ,טעקרַאּפ ןקיצנַאלג סענוֿפ ןטימ ןֿפױא

 זדלַאה סרעגיט םעניא ןייצ יד טימ ןסיּבעגנייא

 .סיֿפ ןוא טנעה עטּבעלעגֿפױא טימ ךיז טרעדיילש

 .ךלמ רעד -- םױש ןוא טולּב ןוֿפ ךייט ַא ןיא

 "ךלמ, םענוֿפ ,דליּבּפָא רעדָא ,דליּב-רעדיוש סָאד-טָא טָאה טלעו יד

 סע טָאה טעָאּפ רעזדנוא .ןרעלטיה ךָאנ טשרע ןעזרעד "רעמיצ ןקנַארק, ןיא

 -- ,1919 ןיא ךָאנ -- זדנוא ןזיוועג ןוא -- ןעזעג סע טָאה רע .ןעזעג רעירפ

 רעד ןיא ,טָאה ןעמ ןוא .רעלטיה-תריזג רַאֿפ רַאי קילדנעצ ייווצ עצנַאג
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 ןייק ןעז וצ סע ידּכ ,רעעזלעה ןייק רָאג ןייז טֿפרַאדעג טינ רשֿפא ,ןתמא

 טקעטשעגנָא יצַאנ רעד טשרע ןעד טָאה ..ןעזצסױרָאֿפ סע ידּכ -- איבנ

 סטלעוו רעד ןעד ןעוועג טינ רע זיא ?טייהקנַארק רעסואימ ןייז טימ טלעוו יד

 ?דניק:-ליּפמ ריא ,דניק קיצערק

 ךָאנ טציא ןענעייל רימ ןעוו ,ךיז ןלעטש רימ סָאװ ,עגַארֿפ יד זיא סָאד

 ױזַא ,"רעמיצ עקנַארק סָאד, רעדָא "רע, יוװ ,סקיווייל סעמעָאּפ ענױזַא לָאמַא

 עג ,"םוקמוא ןוֿפ רעדיל, ענייז ןוֿפ לייט ַא רעטציא ןענעייל רימ ןעוו ,יוו

 ...1922 ןיא ןּבירש

 -תוומל-הטונ ַא ,עקנַארק ַא ןעוועג טינ ,רימ ןגערֿפ ,טלעוו יד ןעד זיא

 ?גירק-טלעוו ןטשרע םעד רַאֿפ ךָאנ עטלּפירקרַאֿפ-שילַארָאמ ַא ,עקיד

 רעניא לָאמַא ךָאנ ןענעייל רימ ןעוו ,ךיז רימ ןלעטש עגַארֿפ עּבלעז יד
 סעמעָאּפ עשיטּפילָאקָאּפַא-ּבלַאה ייוצ עקירעּביא יד רעסעּב ןעײטשרַאֿפ ןוא

 -- ןטסקיטולּבלוֿפ-שירעלטסניק ןוא ןטסכעלדליּב -- םעד ןוא *לַאטש יד; --

 ."ףלָאװ רעד, --- ןקסעטָארג עשיגַארט ריֿפ עלַא ןוֿפ

 ,רעקיטכיזכרוד ןוא רערָאלק ךָאנ טציא ,עיזיוו ַא יו ,זיא "ףלָאװ רעד,

 רע'זא .ןרָאװעג ןּבירשעג זיא עמעָאּפ יד ןעוו ,קירוצ רָאי קיצנַאװצ טימ יו

 זיא סע ,קילָאּבמיס ןייק ,עיזַאטנַאֿפ ןייק טינ רעמ ןיוש טציא זיא *ףלָאװ

 -ָאװכ ַא; עקַאט תֶמַאּב -- ןשינעעשעג עלַאער ןוֿפ טכירַאּב ַא טינ:-רעיש
 שילַאקינָארכ ַא סע זיא ןעוועג .ןֿפורעגנָא סע טָאה טעָאּפ רעד יװ .,"קינ

 ביילגמוא ןַא ץלַא ךָאנ -- ,תמא ןַא סע זיא טציא ,גנואעז עטקירדעגסיוא

 :טנעייל ...תמא ןַא רעּבָא ,תמא רעכעל

 ,ןגרָאמירֿפ ןטירד ןֿפױא ןעוועג זיא סע ןוא ..

 ,טייז -חרזמ ןיא ןעגנַאגעגֿפױא זיא ןוז יד ןעוו

 ..רכז ןייק ןּבילּבעג טינ ןױש טָאטש רעצנַאג רעד ןוֿפ זיא

 עשיטעָאּפ ַא ןעועג סע זיא 1920 ןיא ?"טָאטש רעצנַאג רעד ןוֿפ ,

 "יא טעטילַאער יד טָאה רעטציא .ןעגנוריסַאּפ עלַאער ןוֿפ גנורעסערגרַאֿפ

 רעד ןוֿפ, :קורדסיוא רעד טגנילק טציא .האובנ ערעטצניֿפ יד טגָאיעגרעּב

 :ןענעיײל טציא ףרַאד'מ .רוטַאינימ ןיא דליּב-סנּבעל ַא יו ,*טָאטש רעצנַאג

 דנַאלשטיײיד ןיא ,עטיל ןיא ,ןלױּפ ןיא בושי ןשידיי ןצנַאג םעד ןוֿפ זיא .2

 ךיוא ,זרעֿפ ןטריטיצ םעד רָאנ טינ ןוא ."ןּבילּבעג טינ רכז ןייק וו"זאא

 יד ןוֿפ טכיל ןרעטצניֿפ םעניא ,טכיל םעניא ,טציא ןעמ זומ ןזרעֿפ ערעדנַא

 :רעגייטש ַא .שרעדנַא ןענעייל ,ןשינעעשעג עשירָאטסיה עטסרעטצניֿפ

 ןעזרעד ןוא טלעטשעגֿפױא ךיז טָאה בר רעד ןעוו ןוא

 ןַא ןיא ןיילַא רענייא ןּבילּבעגרעּביא זיא רע זַא

 ,טָאטשש רעטעגרהעגסיוא
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 -- רעדניק ןוא ּביירו ןָא ןוא ןדיי ןָא ןוא ןלוש ןָא

 ןָאט וצ סָאװ טסואוועג טינ בר רעד טָאה

 ."טָאטש עטגרהעגסיוא ןַא, טינ ,קילגמוא םוצ ,זיא חסונ רעקיטציא רעד

 ."קלָאֿפ טעגרהעגסיוא ןַאפ רָאנ
 *ףלָאװ רעד, זיא ןעגנורעדנע-טסקעט "עניילקא עכעלנע ןוא יד-טָא טימ

 -טלעוו ןטשרע ןכָאנ סָאװ, ןשינעעשעג עקירעיורט יד ףיוא טינ ףורּפָא ןַא

 ןיירַא סע לעטש ןוא םענ שטָאכ .ה"שּת -- ׁש"ּת תריזג ףיוא רָאנ ,גירק

 סָאװ לייוו ?ןעוועג טינ ךיא ןיּב עקנילּבערט ןיא; ןוֿפ סעמעָאּפ יד ןשיוצ

 -יצניוו טינ ךיוא רעּבָא ,רעמ טינ ?בר סקיווייל טימ ןעשעג זיא ךעלטנגייא

 רעזדנוא טימ ןעשעג -- קיטסייג ,שיגָאלָאכיסּפ --- זיא סָאװ ,סָאד יו ,רעק

 רעצנַאג רעד טימ ,ןעמעלַא זדנוא טימ רשֿפא ןוא ,הטילּפה תיראש רעגיטציא

 .עטגיזַאּב יד יוװ ,טוג ױזַא סרעגיזַאּב יד ,טלעוו

 ןעזרעד וצ ןגיוא יד רעמ ךָאנ טגנערטשעגנָא טָאה רע ןוא ..

 ,רעגיזַאּב יד ןוֿפ זיא סע ןעמעוו שטָאכ

 .ןקרעמַאּב וצ ןעוועג טינ ןענייז רעגיזַאּב יד ךיוא רַאנ

 ,ןעמַאלֿפ עקידנעילט ,סנעמיוק ,שֵא סעפוק

 .טשינרָאג רעמ ןוא -- טייקליטש

 וצ סעּפוק יד ןיא טנעה יד טימ ןרַאש ןוא ןכוז; קעװַא זיא בר רעד

 רבק וצ ייז ןעגנערּב ןוא ענעמוקעגמוא יד ןוֿפ םירבא יד שטָאכ ןעניֿפעג

 לייװ ,סעּפוק יד ןיא טרַאשעג ןוא טכוזעג רע טָאה טסיזמוא רָאנ .לארשי

 ןעועג זיא ץלַא לייו ,ןעניֿפעג וצ !עװעג טשינ זיא רבא ןייק ןוֿפ רכז ןייק

 -ַאקיזַאג ,ךיז טגערֿפ ,ןעוועג ןעד ןענייז ..*טשינרָאג רעמ ןוא לױק ןוא ׁשֵא

 -- זיא סָאד ,ןיינ !גירק-טלעוו ןטשרע םעד ןיא סעירָאטַאמערק ןוא ןרעמ

 יו ,סע טרעװ טציא טשרע .גנואעזסיורָאֿפ סטעָאּפ םעד -- לָאמַא רעדיוו

 .רעקינָארכ ַא ןוֿפ גנונעכיײצרַאֿפ יד ,טגָאזעג

 "דנוא ןוֿפ --- רָאנ ,*שזַאטרָאּפער, טציא זיא עקידרעטייוו סָאד ךיוא ןוא

 יייל יוװ ױזַא ןעד רימ ןּבָאה .שזַאטרָאּפער-המשנ :ןּבעל ןטסקיניועניא רעז

 ,טליֿפרעד טינ ןעד ךיז רימ ןּבָאה ?"ןענװַאד סָאד ןסעגרַאֿפ, טינ בר סקיוװ

 ןעוועג טינ ןעד רימ ןענייז ?ןײלַא דלַאװ ןדליוו ןיא ,בר סקיווייל יוװ יױזַא

 ערעייז ןוֿפ ךיז ןסייר ןעמונעג, ןּבָאה סָאװ ,"ןרעטש ןסַאילימ ילימ; ןוֿפ תודע

 רעד ןוֿפ ןעגנולשעגנייא ןרָאװעג ןענייז ייז זיּב ...ךיז ןעיירד ןוא רעטרע

 -רַאֿפ רעד יוװ ױזַא ,ןליֿפ וצ ןּבױהעגנָא טינ ןעד רימ ןּבָאה ?"שינרעטצניֿפ

 טעטילַאער עקיצנייא יד זַא ןוא ,טלעוו סיוא זיא טלעװ יד זַא ,בר רעטמותי
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 ןביױהעגנָא טינ ,ךעלרעּפנײשַאּב ,רימ ןּבָאה ?לגנָאשזד רעד ,דלַאװ רעד זיא
 סיוא זייווכעלסיב ןרעוו רימ זַא ,דלַאװ ןיא בר רעד יװ ױזַא ,ןריּפש וצ
 -יוא ,עטריזילַאטעד-ךעלרעדנואוו יד ,בגא) שיֿפלָאװ ןרעוו רימ זַא ,ןשטנעמ

 טרעהעג ןרעוו:ףלָאװ סבר םעד ןוֿפ גנורעדליש ,עשימַאניד ךעלטנייוועגרעס
 .(ןעגנוכיירגרעד-טסנוק עטסכעה סקיווייל וצ

 -- ןזרעֿפ רעקילדנעצ ןוא רעקילדנעצ ןריטיצ טֿפרַאדעג טלָאװ ךיא
 .-שטנעמ ןוא ןרעוו-ףלָאװ סבר םעד ןוֿפ "קינָארכא עטֿפַאהרעטסיײמ עצנַאג יד

 "ייא רעזדנוא ןּפַאטנָא ,שממ ,ןריּפשרעד ,ןעזרעד ןלָאז רימ ידּכ -- ןּביילּב
 ןרעהרעד ןוא ,לגענ עשיֿפלעװ ענעגייא ערעזדנוא ,לעֿפ עשיֿפלעװ ענעג

 טלָאװ ךיא ..ףלָאװ ַא יװ ,"ןעיָאװ קידנלירב-דליו, סנעמעלַא רעזדנוא
 יד ןוֿפ עידעגַארט עצנַאג יד ןשטייטסיוא ןוא ןלייצרעדרעּביא טֿפרַאדעג
 סָאװ ,גָאלַאיד ןטסקינייוװעניא ןכעלרעטכריֿפ םעד ןרזחרעּביא -- ,ןרָאי עטצעל
 ןוא יָאוועג ,שטנעמ ןוא ףלָאװ ןשיווצ גָאלַאיד םעד ,ןײלַא ךיז טימ ןריֿפ רימ
 רימ ידּכ ,ןּבעל ןוא טיוט ,גנונעֿפָאה ןוא קערש .,גנואיוּב ןוא ןּברוח ,ןייוועג
 רַאֿפ ןבירשעג קיוויל טָאה *ףלָאװ רעד, זַא ,ךעלרעּפמיײשַאּב ןעז ןלָאז
 זיא זדנוא ןוֿפ ןדעי ןיא ,זדנוא ןיא ,זדנוא ייּב ךיוא לייוו ,געט ערעזדנוא
 ,בר ןטימ השעמ יד --- ,ףלָאװ ןטימ השעמ יד (* ,בר ןטימ השעמ יד ןעשעג
 :עמַארד:טנגוי סקיוויל ןיא ןענַאמטיױק ןוֿפ לוגלג ַא ,בגא ,זיא רעכלעוו
 -סערַא םעד ןָאטסיױוא טלָאװעג טינ טָאה ןַאמטיוק) *טײהיײרֿפ יד ואוו טרָאד,

 זיא רעוו;) דיל שיריל ןייר ַא ןיא קיוװייל טָאה רעטעּפש ןרָאי טימ (י

 ןּבירשעג (*?היח זיא רעוו ןוא שטנעמ

 ןענַאּפשש ןגעוו עטַאלג יד ןוֿפ

 -- טלַאֿפסַא ןוֿפ ןעלגיפש רעּביא

 ןענַאד ןוֿפ זיא ןעגנורפש ליֿפיװ

 ?דלַאוו ןוֿפ ששינרעדליוו רעד וצ

 ןהעוע טכַאננטימ ןיא ףור ךיא זַא

 -- ?געתזע ןייד וצ ךימ יצ ךיא זַא

 ןעיִאוו ַא לָאמַא טינ וטסרעה

 ?לעֿפ ַא ןוֿפ ןרעדױש ַא ןוא
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 -ןּברוח םעד ןָאטסיױא טינ ליוו בר רעד ,ײרֿפ רעד ףיוא וליֿפַא טַאלַאכ-ןטנַאס

 ןעמוקמוא ןלעװ ןשיווצ לגנַארעג ןטסקינייװעניא ןטימ השעמ יד ,(טָאלַאכ

 גנַארד םעד ,ןּבעל וצ ןליו םעד ןוא ,ןעמוקעגמוא ןענייז ערעדנַא עלַא ייי

 ןקיטכיוו רעייז ןייא ךָאנ זיולּב טימ ןענעגונַאּב ךיז לעוו'כ ...גנוּבעלֿפױא וצ

 -נָא ןּבױהעגנָא ,טייז ןייא ןוֿפ ,ןּבָאה סע, :"קינָארכ, סקיוייל ןיא טנעמָאמ

 ןעמונעג ןוא ןטנגעג ערעדנַא ןוֿפ ןדיי ענעּבירטעגסױרַא טָאטש ןיא ןעמוקוצ

 ,לוש עטלַאק יד -- ץלַא ןוֿפ רעירֿפ ןוא רעזייה עבורח יד קירוצ ןעיױּבֿפױא

 רעד ןוֿפ ,"טנעוו עּבלַאה ןּבילּבעגרעּביא ןענייז לוש רעטלַאק רעד ןוֿפ לייוו

 ןביילּב טינ ליװ רע ,בר ןּביײלּב טינ ליו רע .בר רעד -- טייז רערעדנַא

 -מוא ױזַא ןענייז טָאטש ןייז ןוֿפ עלַא ןעוו ,ןּבעל ןּביילּב טינ ליוו ןוא שטנעמ

 -עגרעביא עדמערֿפ יד וצ רע טהנעט -- ,ןרָאװעג טכַארּבעגמוא ךעלשטנעמ

 ;ןדיי ענעּבילּכ

 ?ןעיוּבפיוא קירוצ תוברוח יד ןסייהעג ךייא טָאה רעוו --

 .בורח ןביילּב ףרַאד ,בורח זיא'ס זַא

 ?םישרוי עניימ ןרעוו ןסייהעג ךייא טָאה רעוװ ןוא

 .טכער ןײימ רימ טוט ןוא רעסעמ ַא יב לַאה ַא טגנערב טייג

 .ןיא טעב ךיא .ןדיי .טכער ןיימ רימ טוט

 רעדליוו ַא רָאנ ,טינ טלעוװ ןייק זיא ,טציא יז טעז רע יװ ,טלעוו יד

 יַאדוװַא ןעיוּב .ןּבעל טינ רע ןעק טלעוו-לגָאנשזד ַא ןיא !לגנָאשזד ַא ,דלַאוו

 -יוו ןעיוּב ,רעטייוו ןּבעל סָאװ ,ןדיי עדמערֿפ ,ןדיי ךיז ןעניֿפעג ךָאד .טינ

 רעשיֿפלָאװ ןייז טימ ןוא -- ,דיי ַא יו טנייוו ,ףלָאװ ַא יו רע טעיֵָאװ .רעט

 .גנַא" ױזַא יז רע טקערש טײקשיֿפלָאװ רעכעלשטנעמ ןוא טייקכעלשטנעמ

 רע טמענ ,רעטקיניײּפרַאֿפ ַא ,טלָאמעד טשרע ."טכער ןייז םיא ןעוט, ייז זיּב

 עקידנּברַאטש ענייז טימ ןגעװַאּב ןָא טּבייה .תוחוּכ עטצעל יד טימ ןָא ךיז

 -- ןּפיִל

 :רעטרעוו עקידנטסיירט עניז טרעהרעד ןּבָאה עלַא ןוא

 ."ןדיי ,טינ טניױו ..טוג רעייז ,טוג רימ זיא טציא , ---

 .םעטָא יז טכיוהעגסיוא טָאה רע ןוא

 -עג טזילרעד ןענייז "ןטנגעג ערעדנַא ןוֿפ ןדיי ענעבירטעגסױרַא; יד

 יד ןעױּבֿפױא ךיז ןעמונעג קירוצ ןוא -- קערש ןשיֿפלָאװ םענוֿפ ןרָאװ

 ..תוברוח
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 ...טלעוו רעדיוו ,דלַאוװ סיוא

 .."ןדיי ,טינ טנייוו

 ןייז סיוא טכיױה רע רעדייא ,ןדיי רע טסיירט -- .,ףלָאװ רעשידיי ַא

 טלעוװ יד זיא ןײלַא בר ןרַאֿפ זַא ,זיא רעּבָא קורדנייא רעד .םעטָא ןטצעל

 -ָעג טינ טלָאװ רע ןוא ,דלַאװ רָאנ ,טלעוװ רעמ ןעװעג טינ ךָאז

 ןּבעל ךעלשטנעמ ַא ריא ןיא ןּבעל רעמ טנעק
 טנעייל ןעמ ןעוו ,טֿפרַאשרַאֿפ רעמ ךָאנ טרעוו קורדנייא רעקיזָאד רעד

 רעד ךָאנ ,טציא ,גירק-טלעוו ןטשרע ןכָאנ ןּבירשעג זיא סָאװ ,עמעָאּפ יד

 זיא עּפָארייא-חרזמ רעשידיי רעד רַאֿפ סָאװ ,עֿפָארטסַאטַאק-טלעוו רעטייווצ

 זַא ,רָאלק סרעדנוזַאּב רָאג זדנוא רַאֿפ זיא טציא .ןּברוח רעטירד ןימ ַא סע

 ,ףלָאוװ ןטימ השעמ יד ,היחי-דלַאװ ַא יו טעיָאוװ סָאװ ,בר ןטימ השעמ יד-טָא

 ךיז לי סָאװ ,בר ַא ,הליהק ַא ןָא בר ַא ,בר רעטלעטשרַאֿפ ַא זיא סָאװ

 -- ,רעטסעווש ןוא רעדירּב ,ןרעטלע עטעגרהעגסיוא ענייז וצ ןעלמַאזרַאֿפ

 זַא ,ָאטינ קֿפס םוש ןייק רעמ זיא טציא .דיל-טייצ ַא יו רעמ ךס ַא זיא

 .תורוד רַאֿפ לָאּבמיס ַא -- גנוֿפַאש-טסנוק עשילָאּבמיס עסיורג ַא זיא'ס

 "לַאטש יד; עמעָאּפ רעד ןוֿפ טרעוו רעד זיא קיטֿפַאהרעיױד ױזַא טינ

 רעייז -- טקנוּפדנַאטש רעדנַא ןַא ןוֿפ רשֿפא שטָאכ -- ךיוא זיא יז רעּבָא

 .קידנטײדַאּב

 ווירב ַא ןגָארקעג טָאה רע ןעוו ,טכַארטרַאֿפ קיווייל טָאה *לַאטש יד;

 ןּבָאה לוש עטלַאק רעזדנואג :ןענַאטשעג זיא סע ואוו ,םייה רעטלַא רעד ןוֿפ

 ערעייז טלעטשעגניײירַא -- לַאטש ַא רַאֿפ טכַאמעג תולייח עשישטייד יד

 יד ןוֿפ טקַאֿפ רעכעלטנייועג ץנַאג רעּבָא ,רעכעלסעה רעדיטָא .*דרעֿפ

 ןוֿפ דליּב ַא ןיא ןסקַאוװעגסיױוא עיזַאטנַאֿפ סטעָאּפ םעד ןיא זיא ,ןרָאי-המחלמ

 ןוֿפ -- רעדירּב ענייז ןוֿפ ,תונחמ ייווצ רעדָא ,תוחוּכ ייווצ ןשיווצ לגנַארעג

 םענעטלַאהעגנייא ןַא טימ, ץלַא ףיוא ןיוש טקוק סָאװ ,הנחמ רעד ,טייז ןייא

 רערעדנַא רעד ןוֿפ ןוא ,ּביל רַאֿפ ץלַא קידענעמעננָא ,"קוק ןטלַאק ןוא

 -ירּב יד ןשיווצ ןרעגניי םעד ןוֿפ טלַאטשעג ןיא סָאװ ,הנחמ רעד --- טייז

 טֿפַאשקנעּב ןוֿפ ...רעּביֿפ ןוֿפ םַאלֿפ םעד ךיז ןיא ךָאנ יז טלטרעצ, --- רעד

 -עגסיוא טעָאּפ רעד טָאה יװ ..."רעדירּב עלַא ןוא ךיז ןוֿפ גנוזיילרעד ךָאנ

 ייילרעד ךָאנ טֿפַאשקנעּב, (ענעגייא ןייז ןוא) סרעדורּב ןרעגניי ןייז טקירד

 -טֿפַאשקנעּב ןייז ןוֿפ םַאלֿפ םעד זדנוא רַאֿפ טקעלּפטנַא רע טָאה יו ?"גנוז

 עטקעריד ענייז ןיא ןענערּב ןוא ןטכײלֿפױא טזָאלעג םיא רע טָאה ?רעּביֿפ
 ױזַא !טײהײרֿפ ןוא טכער רַאֿפ -- ףמַאק ןייז ןיא ןוא -- ףמַאק ןגעוו דייר

 רעשיטסילַאער ןייר רעד טָאה ןקיווייל .טסילַאער ַא רעטכיד ַא ןָאטעג טלָאװ
 רעסיורג ַא יו .טקידירֿפַאּב טינ לָאמנייק ,קיריל רעד ןיא טּפיוהרעד ,חסונ
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 -טלעוו ןטשרע םעד ברע טלעוװ רעד ןוֿפ ןכַארּפש עלַא ןיא רעטכיד לייט
 דיז ןיא טַאהעג ןּביירש ןֿפוא סקיוויל טָאה ,םיא ךָאנ טּפיוהרעד ןוא גירק
 ךיז טזָאל ליטס רעשיטסינָאיסערּפסקע רעד .םזינָאסערּפסקע ןוֿפ ןטנעמעלע
 רע .םיטרּפ-סנבעל עלַא ןוֿפ גנורעדליש רעכעלטקניּפ רעד ןיא ןיירַא טינ
 ,ץלַא ןעיירשרעּביא ,ןגעוורעּביא םיא טזָאל רע ,רקיע ןַא סעּפע רָאנ טריטנעצקַא
 סרעדורּב ןרעגניי םעד ןדנוצעגנָא קיווייל טָאה ...קידרקיע ױזַא טינ זיא סָאװ
 ױזַא םּתס ףױא טינ ןוא -- ,ןרעקַאלֿפעצ ריא ךיז טזָאלעג ,עיזַאטנַאֿפ
 יד ,רעדירּב ױזַא םּתס ףיוא ןוא -- תולייח עשישטייד יד -- םיאנוש

 ריא ןלַאֿפ טזָאלעג רע טָאה ,טכַאמ ךָאנ ךיז ןגָאי ס'אנוש םעד ןיֿפ תונּברק

 ןטלעװ עכעלטנייֿפ ייווצ ןוֿפ ןציּפש עֿפרַאש יד ףיוא רָאנ ,רָאטקעשזָארּפ
 רעד זדנוא רַאֿפ ףיוא ןּבעל ענעטכױלַאּב-לעה ...לוש רעד ןוא -- לַאטש רעד
 ןלָאמעגסיױא עלַא ןענייז ייז :שריה ריא ,רעגיט ריא ,רעלדָא ריא ,ּבייל סלוש

 רעד !דרעֿפ רעּבָאה ןעייק ןוא ןטרָאד ןעייטש טציא ןוא ...טיֿפוס ריא ףיוא
 -דלַאו עײרֿפ עלַא ןענייז ייז -- שריה רעד ,רעגיט רעד ,רעלדָא רעד ,ּבייל

 ?דרעֿפ עשירַאנ עטמיוצעג יד ןשיווצ לַאטש ןיא ייז ןעמוק יו :ןשינעֿפעשַאּב

 טאמאס הקטסשא/ = טטמסאהמתת = סשהוסההה - סאטטסמסאה = םאמאהשמת = הסמסאמססת = טנעסטטהאמ = טסמההומי = סהאט סיטאמנסאפ = ףהסאות = הההסיומואפ - האוואי

 .לַאטש רעד ןוֿפ לוק תּב ַא רעה ךיא

 ,לַאטש רעד ןוֿפ ּבייל רעד טֿפור סע

 ,רעגיט רעד

 ,רעלדָא רעד

 ;לַאטש רעד ןוֿפ שריה רעד

 .דלַאו ןיא -- ?ּבײל ַא ןעניואוו ףראדַאב ואוו

 .לַאטש ןיא טלגיזרַאֿפ רַאג רע טייטש

 .ןו"זאא

 ןזָאלרעּביא טרָאד ןעמ ןעק יװ !לַאטש ןיא ןזָאלרעּביא םיא ןעמ ןעק יו

 ןעמענרַאֿפ עגַארֿפ יד ?שריה ןעײרֿפ ןקיסיֿפגנירג םעד ,רעלדָא ןצלָאטש םעד
 ערעטלע יד רעּבָא .רערעגניי רעד יו טוג ױזַא ערעטלע יד ,רעדירּב עלַא

 יד יװ ,טקלעװרַאֿפ ןענייז ייז ,דימ ןענייז ייז ,"טַאז ןרָאי טימ, ןיוש ןענייז

 ןייק ,חוּכ ןייק טינ ןּבָאה ייז .דלַאװ ויא רעמייּב יד ןוֿפ ןלַאֿפ סָאװ ,רעטעלּב

 רע טכַאמ לוש ַא ןוֿפ סָאװ ,םלועה רדס םעד ןלעטשוצנגעקטנַא ךיז ןליוו

 :ןגָאז ייז .לַאטש א

 לַאטש רעד ןוֿפ לוק-תּב סעד

 .ןעמונרַאֿפ ,וד יו ךיילג ,סָאנסיױא ןָא ,רימ ןּבָאה
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 -- רעּבָא

 -- ,ןעמורּב ליו ּבייל רעד ּביוא

 ?ןעמורּב רע לָאז ןעמעוו ףיוא

 -- ןעילֿפ ךָאנ טקנעּב רעלדָא רעד ּביוא

 ?ןעילֿפ רע לָאז ןעמעוו וצ

 .וויזַאא

 ןײרַא זיא סע ...ןעילֿפ וצ ןעמעוו וצ ָאד זיא סע זַא ,רעמ טשינ ןּביױלג ייז

 ייצ םעד ןוֿפ ,הריֿפּכ סטלעוו רעד ןוֿפ ּבָארקימ רעכעלרעֿפעג רעד ייז ןיא

 סָאד טינ ןענייז ייז רעּבָא .לַאטש ַא -- טכַאמעג לוש רעד ןוֿפ טָאה סָאװ ,םזינ

 ןוֿפ טינ טדייל רע .רעדורּב רעטסגניי רעד ָאד זיא ייז ןשיווצ .קלָאֿפ עצנַאג

 -- טנרָאצ רע ,טייקיטליגכיילג רעייז ןוֿפ ,טייקדימ רעייז

 ,ּביײל ַא ןוֿפ םורּבעג טימ טמורּב

 ,רעגיט ַא ןוֿפ ןייצ יד טימ טצירק

 ,רעלדָא ןַא ןוֿפ קוק ַא טימ טכעטש

 .שריה ַא ןוֿפ גנורּפש ַא טימ טדנױוװערַאֿפ ןוא

 רעד רעטניהַא לגרעּב םוצ ןֿפָאלרעד ןוא ןֿפָאלעג ןוא ןֿפָאלעג, זיא רע

 ירעד טינ טרעוו --- סָאװ .ןָאטעג סעּפע ,ןעזעג סעּפע רע טָאה טרָאד .*טָאטש

 ,"ןרעיוא עטמולחרַאֿפ, ענייז טימ ןרעה וצ ךיז טרַאװרעד רע ...רעּבָא ,טלייצ

 .לוש ַא ןעוועג זיא סָאװ ,לַאטש רעד ןוֿפ טיֿפוס ןֿפױא תויח ריֿפ יד יװ

 :ןגָאז

 ,טעמוא םעד ןעלסײרטּפָא רימָאל

 :טכַאנ רעּבלַאה ןוֿפ טעמוא םעד

 ןטנא טנַאװ חרזמ רעד ייּב דרעֿפ יד

 .טכַאמרַאֿפ ןגיוא ערעייז ןיוש ןּבָאה

 ןוא -- ןעזעג רעדורּב רעגניי רעד טָאה ןכַאז עכעלרעדנואוו ןוא עסיורג

 -- רע זַא -- רעּבָא ,טַאהעג קלח ַא ייז ןיא ךיוא רע טָאה רשֿפא

 לדלעוו סענעגרָאּברַאֿפ םוצ קירוצ ןֿפױל וצ ןעמוקעג זיא

 רעדניק ןוא רעּביױװו ערעייז ןוא רעדירּב ערעטלע יד ןֿפַארטעג רע טָאה

 -- רעזדלעה ענעטינשעגרעּביא טימ עקידנגיל
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 ןלייצרעד וצ ןעמעוו רַאֿפ טַאהעג טשינ טָאה רע ןוא

 ןעזעג ןבָאה ןגיוא ענייז סָאװ ,רעדנואוו יד

 טרעהעג ןּבָאה ןרעיױא ענייז סָאװ ןוא

 ...?גרעּב ןֿפיױא

 -ייועניא ןַא ,"ףלָאװ רעד, יווװ ױזַא ,זיא ,ןעעז רימ יװ ,"לַאטש יד,

 יד ןיא ןוא ,"ףלָאװ רעד, ןיא יו ױזַא ןוא ;עמַארד  ַא ,גָאלַאיד רעטסקינ

 יד ןדיימוצסיוא טכוזעג ָאד ךיוא קיווייל טָאה סעמעָאּפ-"םָארגָאּפ , עקירעּביא

 -עיזַאטנַאֿפ רעד .סוגסיוא-ןרָאצ ןוא-רעצ ןוֿפ ןעמרָאֿפ עטקעריד ענעמונעגנָא

 -ָאֹּט יירד עקירעּביא יד ןוֿפ יו ,?לַאטש יד, ןוֿפ ןֿפוא-סקורדסיוא רעכייר

 -מיס יד טינ טגָאמרַאֿפ רע .לעניגירָא טסכעה ןוא -- טקערידמוא זיא ,סעמע

 רעדָא ,"ףלָאװ רעד, ןוֿפ רוטקורטס ערָאלק יד ןוא טייקיטכיזכרוד עשילָאּב

 ןיא ,רענעט ןיא ,ענעי יװ ,רעכייר רע זיא רַאֿפרעד ,"רעמיצ עקנַארק סָאד;

 .פרירטסעקרָא שינָאֿפמיס זיא רע .זעמטיר

 עס
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 2 יע 5

 ר

 םלוג ןוֿפ גנוֿפַאשַאּב יד

 / רעזרעמ .א ןוֿפ ךיטשרעּפוק /



 "םלוג רעד .ג

/ 1917 -- 1920 / 

 "םלוג, רעד ןוא סעמעָאּפ *םָארגַאּפ, ריֿפ יד

 טעברַאעג קיווייל .ה טָאה ,ןרָאװעג טנָאמרעד רעירֿפ ןיוש זיא סע יוװ

 ענעֿפורעגנָא -ױזַא ריֿפ יד ןּבירשעג טָאה רע ןעו ,ןרָאי עקיּבלעז יד ןיא

 טכַא ןיא עמעָאּפ רעשיטַאמַארד רעסיורג רעד ףיוא -- ,סעמעָאּפ-"םָארגָאּפ,

 -עמַא, גַאלרַאֿפ ןיא טכעלטנֿפערַאֿפ ;1920 -- 1917) "םלוג רעד. --- רעדליּב

 ָאד זיא עמַארד רעד ןוא סעמעָאּפ יד ןשיוצ /* .(1921 ,קרָאי-וינ ,"עקיר

 ןוא --- ,ייז יו ױזַא .תוכייש ,עשיגָאלָאנָארכ ַא זיולּב טינ ,עטסקינייוועניא זַא

 "רַאֿפ ןרעטיירּב םעד ןוֿפ טַאטלוזער ַא "םלוג רעד, זיא --- ייז יו רעמ ךָאנ

 -עה יד ןוֿפ אצוי-לעוּפ ַא ,ןעמונעגנָא טָאה ןֿפַאש שיטעָאּפ סקיווייל סָאװ ,םענ

 ןוֿפ ךיוא יו ,ןלעטש ןּבױהעגנָא ךיז טָאה רע סָאװ ,ןליצ עשירעלטסניק ערעכ

 -עגנָא טָאה רע סָאװ ,ןעלטימ עשיטעָאּפ עטריצילּפמָאק רעמ ןוא טרעניײֿפ יד

 .ןצונ ןּביױה
 ךיוא טָאה ,סעמעָאּפ עשיריל עטנָאמרעד סָאװ רָאנ יד ןוֿפ עדעי יוװ ױזַא

 וצ גנוּבערטש ַא ןזיוועג ךיז טָאה ןקיווייל ייּב זַא ,טגָאזעג תודע "םלוג רעד.

 ןשיריל-ףיט ןייז רַאֿפ ןכוז וצ ןוא ,ןעגנומיטש-ךיא ענייז ןריזיוויטקעיּבָא

 .ןעמרָאֿפ עקידסָאטימ ןוא עשירעלייצרעד ה"ד ,עשיּפע טימעג

 ישרע יד יװ ,ןשינעעשעג עשימרוטש עכלעזַא ןּבָאה טייצ רעכיילג וצ

 ,דנַאלסור ןיא גירק-רעגריּב רעד ןוא עיצולָאװער יד ,המחלמ-טלעוו עט

 י"עגֿפױא -- דיי ףיוא ןעמָארגָאּפ ןוא ,תוריזג עטֿפרַאשרַאֿפ יד ךיוא יו

 ,עשיטע וצ סערעטניא םעד םיא ןיא טֿפיטרַאֿפ ןוא רעטכיד םעניא טקעוו

 טָאה רע סָאװ ,סערעטניא םעד ,ןטײהנגעלעגנָא עלַאנָאיצַאנ ןוא עלַאיצָאס

 ךרע ןַא ןיא טינ סע ןענייז רעּבָא טציא .ןרָאי עגנוי רָאג יד ןיא טַאהעג

 ,עטרעדורעצ ַא זיא סע .ןעמעלּבָארּפ עטרעטנָאלּפרַאֿפ רעמ ןוא ערערעווש

 "יז ןטנעמַאדנוֿפ עטסֿפיט עריא סָאװ ,טלעוו ַא :טלעוו עטמערוטשעגֿפױא ןַא

 .1927 ענליוו ;1922 ,עשרַאוװ :םעּבַאגסױא עקידרעטעּפש /'*
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 -רעטצניֿפ ןשיווצ ,עטשימעצ ַא ,ךיז טלקַאװ יז ןוא ןרָאװעג טלסיירטעצ ןענ
 עשיטסאטנַאֿפ ַא זיא סָאד ..,תישארּב םעיינ ַא ןוא ןּברוח ןשיוװצ ,טכיל ןוא שינ
 יב ןּבירשעג ךיא ּבָאה ,ןעמעננייא טינ יז ןעמ ןעק שרעדנַא ןוא -- טלעוו
 סָאד .רעוועג ןשיטסַאטנַאֿפ ַא סעּפע טימ רָאנ ןדייס ,טייהנגעלעג רעדנַא ןַא

 ןעמ ןעק ףָאטש ןשיטָאַאכ ןקיזיר רעייז ןוא ,ןטייצ עשיטּפילאקָאּפַא ןענייז
 -רעסיוא ןענייז סָאװ ,ןעלטימ-סקורדסיוא ןוֿפ ףליה רעד טימ רָאנ ןרימרָאֿפ
 יד -- (* .,גנוֿפַאש-סָאטימ זיא ייז ןוֿפ סנייא .לַאטנעמונָאמ ךעלטנייוועג
 רימ ןוא -- ,ןטעטילַאער עשיטסילַאער-רעּביא עשילָאּבמיס ןוֿפ גנוטלַאטשעג
 עשיטסַאטנַאֿפ-ּבלַאה ןוא רעדליּב עשיטסילַאער-ּבלַאה יד ןיא ייס סע ןעעז

 ןרָאװעג טדערעגמורַא ןענייז סָאװ ,סעמעָאּפ ערעגנעל ריֿפ יד ןוֿפ סעיזיוו
 ."םלוג, ןיא ייס ,לטיּפַאק ןקירָאֿפ ןיא

 ןכַאז ערעסערג עלַא יד ןּבָאה קיטסירעטקַארַאכ עקיטכיוו ןייא ךָאנ ןוא
 ץענערג יד ייז ןיא טשיװעגּפָא יו טעמּכ זיא סע :תוֿפּתושּב 1920 -- 1916 ןוֿפ
 ןּבָאה רימ .לַאנָאיצַאנ ןוא לַאיצָאס ןשיװצ ךיוא יו ,טרּפ ןוא ללּכ ןשיווצ
 םעד ןוֿפ יא קורדסיוא ןקידלּכה-ךס רעקיצניװ רעדָא רעמ ַא עלַא ייז ןיא
 ןשידיי םעד ןוֿפ יא ,ןשינעּבעלרעּביא עלעודיווידניא עקידתוריּתס סטעָאּפ
 עלַא יז ןיא טשרָאד סע .ןסיזירק סטייהשטנעמ רעצנַאג רעד ןוא סקלָאֿפ
 -סנּבעל ןוא טכיל ,גנורעטייל טכוז ןוא גנואיירֿפַאּפ רעטסקינייוועניא ךָאנ

 -טינ ןיא ואוו:ץעגרע .טלעוו עצנַאג יד ןוא ,קלָאֿפ סָאד ,דיחי רעד ןעניז

 זיולּב ,רעטרעהעג:טינ ַא ייז רעּביא טּבעװש ןכייה ,עטנַאעג זיולּב ,ענעעזעג
 .יוהבו"והת ןיא ןקנוזרַאֿפ ךדָאנ זיא ץלַא רעּבָא ,רוא יהי רעטריּפשעג

 רעד-טָא סָאװ ,ןעמרָאֿפ עשירענָאיזיװ-קסעטָארג יד ןעזעג ןּבָאה רימ

 ןקנַארק םעד, ןיא ,"רעג ןיא טמערוטשעגסױרַא ייז ןוֿפ טָאה סָאַאכ-סנבעל
 ןקוק"וצ ךיז רימ ןלעװ טציא .*לַאטש רעד, ןיא .,"ףלָאװ םעד, ןיא ,"רעמיצ
 ."םלוג םעד, וצ ןרעהיוצ ןוא

 *חישמ ןופ ןטייק יד ןא -- *םלוג רעד 2

 ןרָאיירדח יד ןוֿפ ךָאנ ןעוועג טנַאקַאּב ןקיווייל זיא עדנעגעל-םלוג יד

 רַאֿפ ןטלַאטשעג עשירַאדנעגעל ןכַאמ ןוֿפ דָאטעמ םעד וצ ךייש זיא סָאװ ןוא

 ןוֿפ ןשינעעשעג עלַאער ףיוא ןֿפורּפָא ךיז לָאז סָאװ ,קרעוװ ַא ןוֿפ ןדלעה יד

 "רעקיטירק ,רעטכיד ,רעזעל. ךוּב ןיימ ןיא "סָאטימ רענרעדָאמ, עז (י

 .220 -- 204 זיז
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 -עמ םעד טָאה רע .ןעוועג דמערֿפ טינ םיא רע ךיוא זיא ,טייצ רעקיטציא רעד

 ןיא---ןוואורּפ עשיטַאמָארד עטשרע עמַאס ענייז ןוֿפ םענייא ןיא טצונעג דָאט
 -לַא םוצ עגונּב רָאנ טינ רעּבָא /* ,(1908 ןיא ןּבירשעג) *חישמ ןוֿפ ןטייק.

 -נייא ןוֿפ טרּפ םעניא ךיוא ,ףָאטש ןשירַאדנעגעל םוצ ןוא ,דָאטעמ םעניימעג
 סקיווייל ןוֿפ םידעֿפ "םלוג םעד. וצ ךיז ןעיצ ןעיידיא ןוא ןוויטָאמ עקיצ
 ,טײזרַאֿפ טרָאד טָאה רע סָאװ ,ךעלדנרעק .עמעָאּפ רעשיטַאמַארד רעכעלטנגוי
 "דנרעק ַא רַאֿפ סָאװ .טילּבעצ ךיז ןּבָאה ןוא ןעגנַאגעגֿפױא "םלוג. ןיא ןענייז

 !ןעוועג סע ןעגייז ךעל
 -ַארט רעד ,סנטייווצ /** :טֿפַאשקנעּב -הלואג ןוֿפ וויטָאמ רעד ,סנטשרע

 ,ץק םעד ןייז קחוד ןוֿפ ויטָאמ רעד ,סנטירד :הלואג ןוֿפ םזיטַאמַארד רעשיג
 -לוזער רעד ךעלטנייוועג זיא סָאװ) גנוזיילסיוא יד ןלייא-וצ ןלעוװ ןוֿפ היד

 רעד ,סנטרעֿפ ןוא (ןדייל עכעלשטנעמ ןייק ןגָארטרַאֿפ ןענעק טינ ןוֿפ טַאט
 "ייוועניא ןַא ןַארַאֿפ זיא ןוויטָאמ ריֿפ עלַא יד ןשיװצ .טלָאװער ןוֿפ וויטָאמ

 ייוצ עטצעל יד ךיז ןשיווצ ןדנוּברַאֿפ ןענייז טּפיוהרעד .תוכייש עטסקינ

 ,טקלָאֿפ םעד רעדָא ,סטלעוו רעד וצ ףוס ַא ןכַאמ לענש ליוװ ןעמ זַא :ןוויטָאמ
 ןעגנערּבּפָארַא ךיז טּפַאכ ןעמ ןוא דלודעג ןייק טינ טָאה ןעמ זַא ,םירוסי
 רדס ןטלעטשעגנייא םעד ןגעק ןרילעּבער ןעמ זומ ,טייצ רעד רַאֿפ ןחישמ
 -עיצולָאװער רעד ןוא רעגנערּב-הלואג רעד ןענייז םעד ץוח ַא ןוא .םלועה

 "ושל ערעדנוזַאּב ייווצ ףיוא ןדייר ייז .םיבורק עטנעָאנ רעייז ללכּב רעכַאמ

 .("ןואורפ עשירַארעטיל עטשרע.) 2 לטיפַאק עז /*

 רעדָא טריטסעגוס ןּבָאה ןקיווייל ןלָאז רעקיטירק זַא ,גנוניימ יד /**

 ןױש .שלַאֿפ סיוכרוד זיא ,םזיחישמ ןוא חישמ ןוֿפ עיידיא יד ןדנוּבעגנָא רָאג

 -- *אחישמד אתבקע, טרעהעג ךיז ןּבָאה טירט עשיטעָאּפ עטשרע ענייז ןיא

 ןוֿפ המששנ ַא; ןיא ןוא *חישמ ןוֿפ ןטייק , ןיא רָאנ טינ ןוא ,טירט-חישמ

 ןרַאֿפ ךָאנ ןּבירשעג טָאה רע סָאװ ,סעמעָאּפ ערעדנַא ןיא ךיױוא ,"םונהיג

 *עגר, ַא סעּפע זַא ,ןעינערעהוצנָא ןּבעגעג לָאמנייא טינ רע טָאה ,"םלוג,

 --- רָאנ ,גנוקעלּפטנַא ןוֿפ עגר ַא ,ןעמוק ףרַאד

 ןעמוק טעװ עגר יד ןענַאװ זיּב
 ,ןרָאי ןלעוו ןײגרַאֿפ
 טייקיטכיל עקידיײרֿפ ןיימ ןענַאװ זיּב
 ...ןרָאבעג ןרעוו טעוו
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 סָאװ ,ץלַא וצ ףוס ַא ןעמענ לָאז סע :ךַאז ןייא ןסיוא רעּבָא ןענייז ייז ,תונ

 -הלואג סקיווייל ...יינ סָאד ןוֿפ ןּבײהנָא ךיז לָאז ץלַא ;רעהַא זיּב ןעוועג זיא
 "ולָאװער ןוֿפ סעמַארד ךיוא ,רעּבירעד ,טייצ רעכיילג וצ ןענייז סעמַארד

 ןבירשעג זיא -- "חישמ ןוֿפ ןטייק יד, -- עמעָאּפ-חישמ עטשרע ןייז .עיצ
 רעשיזיֿפ ריא ןוא עיצולָאװער רעשיסור רעטשרע רעד ךָאנ דלַאּב ןרָאװעג
 עיצולָאװער רעד ךָאנ -- "םלוג רעד. -- עמַארד-הלואג עטייווצ ןייז .הלּפמ
 ןיק טינ ןיא סָאד ןוא .לַאֿפכרוד ןשילַארָאמ ריא טימ 1917 ןוֿפ

 םעד וצ תוכייש ַא ןּבָאה סעמעָאּפ -הלואג עדייּב .טײקילעֿפוצ עשיגָאלָאנָארכ
 רעשידיי ןוֿפ םולח םוצ רָאנ טשינ ,עיצולָאװער ןוֿפ םיורט ןלַאסרעוװינוא
 ןייזטסואווַאּב סקיווייל ןיא זיא םזינָאיצולָאװער רעלַאיצָאס רעד .גנוזיילסיוא
 -דנוא טימ ןרָאװעג ןסָאגעגֿפױנוצ -- קילָאּבמיס רעשיטעָאּפ ןייז ןיא ןוא --

 -נואוו ,סיורג, ןייז טעוו סָאװ ,סעפע ףיוא ,גנוקעלּפטנַא ןַא סעפע ףיוא

 (* .(יחולגניי ךָאנ טרַאװעג רע טָאה ,"ךעלרעד

 ,ןליּפש ןיא ךיז ןטלַאה רעדניק עלַא ןעוו ,זייוולגניי ךָאנ

 ,ןטלַאהעג ןיוש ןסיורג ַא רַאֿפ ךיז ךיא ּבָאה

 ,ןטיױורעדנוֿפ ןשטנעמ טימ ,ןילַא ךיז טימ טּבעלעג

 ןטלַאהַאּב ןעמעלַא ןוֿפ סָאװ סעּפע יוװ ױזַא

 || -|}, עג עת ,,םת,, שת, ,|,נ,,,,, גם, גם; :22,, 222: אם...( ;---

 ,רעטלע רעטיױו ןיא טיױו ךיז טלעטשעגרָאֿפ סעפע ןוא

 .ןעמוק ןדייל ןוֿפ טעוו סעכעלרעדנואוו ,םעסיורג סעּפע

 8 םססופ םשטסס = ההשסאוה טעפשמואהפ טעאהמאפ = טתוואהמס  טטעממפפ  הוסאוותמ -מהההוס - טנמאמפ -םמהאמס ימותהאק נמאס

 ןפַאלק ןזָאל ךיז ךיא לעװ ּבױש וצ ּבױש ןוֿפ ,ריט וצ ריס ןוֿפ
 .ןגרָאמירֿפ ןקיטכיל םעד ןגָאזנָא ןוא

 ךָאנ זַא ,רימ ןסיױו *םולח רעזדנוא, דיל ןטריטיצ רעירֿפ ןייז ןוֿפ (*

 יא רּבדִמ ןיא ןחישמ וצ ןייג וצ טיירג עגר עדעי; ןעוועג רע זיא זייױולגניי

 .."טייק רעד ןוֿפ םיא ןעײרֿפַאּב
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 יא ןצרּפ .ל .י ייּב ,ןעניסעיל .א ייּב יו ױזַא .םזינַאיסעמ ןלַאנָאיצַאנ רעז
 "יא רעד טכייל ןקיווייל .ה ייּב ךיוא זיא ,ןקילַאיּב .נ .ח ייּב ךיוא לייט םוצ
 ןעעז סָאד .טרעקרַאֿפ ןוא -- ץרעמש-ןדיי וצ ץרעמש-טלעוו ןוֿפ גנַאגרעּב
 ליּפשרָאֿפ םעד ןיא ךיוא ןוא -- ,ןֿפַאשעג טָאה קיווייל סָאװ ,ץלַא ןיא רימ
 .סעמַארד-חישמ ענייז וצ

 ,ךאלמ סיוא ןרעו ליוװ סָאװ ,ךאלמ רעשינָאריײּב-ּבלַאה רעד ,לאירזע
 אסּכ ןוֿפ עגר ַא ףױא ּפָא טינ טערט סָאװ ,קעובצ רעסייו רעקיליײה, סיוא
 לאירזע -- ,"הריש טימ ןעלמיה יד ןכליהרַאֿפ וצ ףיוא טינ טרעה ןוא דובכה
 -שידיי ןוֿפ ייס ,ןלַאיצָאס-ןימעגלַא ןוֿפ ייס לָאּבמיס ַא רעדָא ,רעטסומ ַא זיא
 :טגָאז לאירזע .ףמַאק-סגנואיירֿפַאּב ןלַאנָאיצַאנ

 ןקערש וצ ךימ גונעג

 ,טױט רעד וליֿפַא טינ טקערש ךימ

 ןקע עדייּב רעּביא ץזז ַא ןּבעג לע ךיא

 ..טייק יד ןסײררעדנַאנוֿפ ןוא

 ןדימשרַאֿפ לאוג סענוֿפ סיֿפ יד ןזָאל טינ לעוויכ

 ןעמוק רע לָאז ,רעהַא ןעמוק ףרַאד לאוג רעד זַא

 ןרעוו וצ ידּכ טינ ןוא הלואג ןעגנערּב וצ

 ןעמוטוש ןוא ָאד ןייטש ןוא ןּברוח קיטש ַא ןיײלַא

 ,עטמעשרַאֿפ ,עטגָאלקרַאֿפ ןגיוא טימ

 ,ןעגניר ןיא עטײרדרַאֿפ ךעלכענק טימ

 .ןעגנילק -- ןּבָאה רָאנ הדבוע ןייא ןלעוו סָאװ

 ,ןטרַאו טינ ןעק טלעוו יד

 -- ,ןּברוח רעד סירג וצ זיא'ס

 .ץױועג סנּברק סעד סױרג וצ זיאי'ס

 !ןיוש ןחישמ לי טלעוו יד

 יא ןגײלנײרַא ייז ןיא ןעמ ןעק ,דייר עקידנרילעּבער יד-טָא טרעה ןעמ זַא

 רקיע רעד .תונװּכ עשירעזיילרעד-שידיי יא .,ערענָאיצולָאװער:-ןײמעגלַא
 ןוֿפ ןטייק, יד ןוֿפ ןזרעֿפ ערעדנַא ןיא ןוא עטריטיצ יד ןיא סָאװ ,זיא רעּבָא
 ,"םלוג, ..ןוֿפ טירט יד ןיוש רימ ןרעה "חישמ

 "עג ןוא -- ןּבירשעגנָא טָאה קיווייל יו םעד ךָאנ םורַא רָאי ןעצ ןיא
 -עגמוא ךיז רע טָאה ,"חישמ ןוֿפ ןטייק יד, -- טּפירקסונַאמ ןיא ןגיל טזָאל
 יז ןעמונעג ןוא ,ןוויטָאמ-טנורג -- ענעקנואוועגנָא זיולּב -- ענייז וצ טרעק
 יװ ױזַא ,ןטַאטלוזער ערעסערג ךיוא ןוא תוחוּכ ערעסערג טימ ןעלקיװטנַא
 -הלואג יד, -- ךשמה ןייז רַאֿפ ןעמונעג ךיז רע טָאה *םלוג, ןכָאנ רָאי ןעצ
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 -עג טָאה (1932 זיּב 1908 ןוֿפ) טרעדנוהרָאי לטרעֿפ ַא טעמּכ ..."עידעמָאק
 -עג קיטרַאֿפ זיא ,ױזַא ןֿפור יז געמ ןעמ ּביוא ,עיגָאלירט ידיטָא זיּב טרעיוד
 רעסיורג ַא ָאד זיא סע לייו ,"ױזַא ןֿפור יז געמ ןעמ ּביוא, :גָאז'כ .ןרָאװ

 יירד עקיזָאד יד ןוֿפ רעטשרע רעד ןוא רעטצעל רעד ןשיוװצ דיישרעטנוא
 קיניזטסואווַאּב זיא --- "עידעמָאק-הלואג יד, -- עטצעל יד .סעמעָאּפ-הלואג
 קיווייל זַא ,טינ רעּבָא ּביילג ךיא ."םלוג, ןוֿפ ךשמה ַא יו ןרָאװעג ןּבירשעג
 ."חישמ ןוֿפ ןטייק יד, קרעוו-טנגוי ןייז ןייז ךישממ טלָאװעג אקווד טָאה

 ןייר ."םלוג רעד; עמעָאּפ עשיטַאמַארד יד ןּביירש טצעזעג ךיז טָאה רע ןעוו
 ןייק ָאטינ "חישמ ןוֿפ ןטייק , יד ןוא "םלוג םעד, ןשיוװצ זיא שירַאלוּבַאֿפ
 רקיע רעד --- ,תוכייש עטסקיניױועניא ןַא ייז ןשיווצ ָאד רעּבָא זיא'ס .תוכייש
 "חישמ ןוֿפ ןטייק יד. ןוֿפ טלַאטשעג-טּפיוה רעד ,לאירזע ךאלמ םעד ןשיווצ
 סלוג רעד ;ךאלמ סיוא ןרעוו ליוו לאירזע ךאלמ רעד ."םלוג םעד; ןוא --
 סיוא ןרעוו וצ ךיז טסייר ,ןעמָאנ ןקיּבלעז םעד טָאה סָאװ ,עמעָאּפ רעד ןיא
 ןענייז רימ, :ךיז טגָאלק רע) חילש סטָאג רעמ ןייז טינ ליוו לאירזע .םלוג

 זדנוא זיא רעצ רעתמא ןייז ןוא שטנעמ רעד .רעמ טינ ,םיכאלמ ,םיחילש רָאנ
 ךאלמ רעד .חילש סל"רהמ םעד ןייז וצ ןרעהֿפױא ליוו םלוג רעד .(דמערֿפ
 -ַאּב ןוא רַאה ןייז ןגעק טריטלָאװער םלוג רעד .,רַאה ןייז טָאג ןיא דרומ זיא
 ,ל"רהמ םעד -- רעֿפַאש

 :רע טגָאז ,ליו רֶע) טייקכעלשטנעמ ךָאנ טקנעּב לאירזע ךאלמ רעד
 טימ טינ ןוא ,ןײגרַאֿפ ךיז םס ןיא ןוא ןייּפ ןיא ,ןייוועג ןתמא ןַא ןענייווא
 -נדע-וג רעסייוו ןוֿפ םעלק ןָא ןוא ץיה ןָא ןעניר סָאװ ,ןרערט עשמיכאלמ
 ןעשטנעמ טימ שטנעמ ַא ןרעו ךיז טסולג םלוג םעד ךיוא .("םערּב רעש
 ַאֹּב עשידרע יד וצ ץזָאלוצּפָארַא ךיז טיירג זיא ךאלמ רעד .ךיילג
 ַא ךיז ןיא טליֿפרעד רע .ּבײהֿפױא ייז וצ ךיז לו םלוג רעד ,ןשינעֿפעש
 טָאה ל"רהמ רעד סָאװ ּבילוצ ,סָאד יו רעמ ןייז וצ קשח םענעגרָאּברַאֿפ

 ליוו רע .תוחילש ןייז ןוֿפ ןצענערג עגנע יד ןוֿפ סױרַא ליוו רע .ןֿפַאשַאּב םיא
 םיא ךיז טסולג סע .טנעה יד ןיא קַאה ַא ןטלַאה טימ ןענעגונַאּב טינ ךיז
 ףיוא םיא ןיא טכַאװ סע .רעטכָאט סל"רהמ םעד ,ןעלהרובד ןעמענוצמורַא

 ..ןּבעל ןלוֿפ ַא ןוא ןעײרֿפ ַא וצ -- רקיע רעד ןוא ןּבעל םוצ טשרָאד ַא

 רעֿפַאש רעד ,רע טָאה ,טכַאמעג קידעבעל םיא טָאה ל"רהמ רעד יו דלַאּב
 :תושר ןייז ןיא ןיוש ןצנַאגניא טינ זיא גנוֿפַאש ןייז זַא ,טליֿפרעד ,םלוג ןוֿפ

 ,גָאט ןייא טלַא טסיּב ,קידעּבעל טסיּב
 ריד ןיא עכעלשטנעמ סָאד ןיוש ןוא
 ןזיױואוצסױרַא ךיז טָאה טלייאעג
 .קילגמוא טימ ןוא הוואת טימ ןוא האנש טימ
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 -טנַא ,םיא ןיא ָאד זיא סָאװ ,"עכעלשטנעמ סָאד , ךיז טָאה רעטעּפש
 רָאנ ןגָאלש טימ ןענעגונַאּב ךיז טלָאװעג טינ טָאה רע סָאװ ,ןירעד טקעלּפ
 -- ערעדנַא ךיוא טָאה רע .ןגָאלש ןסייהעג םיא טָאה ל"רהמ רעד סָאװ ,יד

 -עג ,ץרוק ,טָאה רע ...תוּכ ןרעטצניֿפ וייז ןזיוועג --- ןיילַא לרהמ םעד ךיוא
 ךאלמ רעד יװ ױזַא ,טֿפַאשרעה סרעֿפַאש ןייז ןוֿפ ןעײרֿפַאּב וצ ךיז טכוז
 .רעשרעה ןייז ןגעק טריטלָאװער טָאה לאירזע

 ןטייק יד, ןוֿפ לאירזע זיא טלַאטשעג-םלוג רעד ןיא רָאנ טינ רעּבָא
 ַא ןיא זיא "םלוג רעד, עמעָאּפ עצנַאג יד .לוגליג ַא יוװ ,ןײרַא "חישמ ןוֿפ
 ןעיידיא ןוא ןוויטָאמ ןוֿפ גנוֿפיטרַאֿפ ַא ןוא גנוטײרּפשסיױוא ןַא םיטרּפ ךס
 ןוֿפ ןטייק יד, ןיא ןרָאװעג ןבעגעג זיא ייז ףיוא שינערעהוצנָא ןַא סָאװ
 ןעוועג זיא רעטכיד רעד .ןעוועג טרָאד זיא שינערעהוצנָא ןַא זיױולּב ."חישמ
 יד ךיױא .גנַאֿפנָא ןַא רָאנ ןבעג טנעקעג רע טָאה ,שירעגנַאֿפנָא ,גנוי

 חישמ רעשירַאדנעגעל טינ ,רעלַאער רעדיטָא -- דנַאלסור ןיא עיצולָאװער
 יז ןכלעוו וצ ,טקנוּפ םעד טלָאמַאד ךָאנ טכיירגרעד טינ טָאה -- ןטייק ןיא
 -- עמַארד-חישמ עטייווצ ןייז ןּבירשעג טָאה קיווייל .ה ןעוו ,ןעגנַאגרעד זיא
 -- 1920 -- 1917 ןרָאי יד ןיא -- "םלוג, ןוֿפ ןרָאי יד ןיא ."םלוג רעד;

 -רַאֿפ רעמ ןוא רעֿפײר טנעמורטסניא רעשיטעָאּפ ןייז ןוא טעָאּפ רעד יא זיא
 ןוא רעֿפיט ןוא טלקיװעגרעדנַאנוֿפ ךיז טָאה עיצולָאװער יד יא ,ןעוועג קיט

 ןיא ךיז טֿפיטרַאֿפ עמַארד עיינ יד .טנֿפעעגֿפױא זדנוא רַאֿפ ךיז רעשיגַארט
 -עג טינ טָאה קיווייל עכלעוו ןוֿפ ,ןעיידיא סיוא טקירד ןוא ןעמעלּבָארּפ

 -ַארד-הלואג ַא ןּביירש וצ וואורּפ ןטשרע ןייז טכַאמעג טָאה רע ןעוו ,טסואוו
 ךיוא קורדסיוא ןַא "םלוג, ןיא רעטכיד רעד טכוז רעּבָא טייצ רעכיילג וצ .עמ
 ןּבירשעג טָאה רע ןעוו ,ןעור טזָאלעג טינ םיא ןּבָאה עכלעוו ,ןויטָאמ ענעי רַאֿפ
 "רעד רעירֿפ ןענייז ןוויטָאמ עקיזָאד יד ןוֿפ ריֿפ ,"חישמ ןוֿפ ןטייק יד.
 ןוא טקירדעגסיוא רערָאלק "םלוג, םעד ןיא ןרעוו עלַא ייז .ןרָאװעג טנָאמ

 .טֿפיטרַאֿפ רעמ
 ןוֿפ ןטייק יד, ןיא ןענייז הלואג ךָאנ טֿפַאשקנעּב רעד ןוֿפ רעגערט יד

 ןדייּב ייז ייּב טרעוו טֿפַאשקנעּב יד ןוא -- ןיילַא חישמ ןוא לאירזע "חישמ

 -וצ ַא רשֿפא לסיּב ַא ןיוש ,ןטושּפ ַא ןוא ןטַאלג ַא ,ןכיילג ַא ףיוא טקעלּפטנַא

 רַאֿפ טדימשעג ןרעוו סָאװ ,ןטייק יד ןסיירעצ ליוו לאירזע) ןֿפוא ןטושּפ
 םיא ,םיא ךָאנ ןעקנעּב לָאז סע זַא ,לארשי קלָאֿפ ןֿפױא טרַאװ חישמ ;ןחישמ

 ףור -- םורד ,ןוֿפצ ;ךימ ףור טכַאנ ןוא גָאט, ;ןֿפור וצ ןרעהֿפױא טינ ,ןֿפור
 ןטרַאװ סָאװ ,יד ןענייז "םלוג, ןיא .(.וו"זַאא "ךימ ףור -- ברעמ ,חרזמ ;ךימ
 רעד -- גנוזיילסיוא ןוֿפ גָאט םעד ףיוא ןטרַאװרעד טינ ךיז ןענעק ןוא
 רעטלַא רעד :חישמ םוקמּב ןימ ַא סעּפע יו ,םלוג םעד טֿפַאש סָאװ ,ל"רהמ
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 רעיײז .ךיײלַא חישמ) רעלטעּב רעגנוי רעד ןוא (איבנה והילא) רעלטעּב
 טריטסעֿפינַאמ טרעוו יז יװ ,ןֿפוא רעד ךיוא יװ ,טֿפַאשקנעּב-הלואג סנעמעלַא
 -ַארד ןוא רעקיטלַאטשעגליֿפ ,רעטלקיװרַאֿפ ךס ַא ,ןעז ןלעוו רימ יװ ,זיא
 ,עידָאלעמ ַא ןרָאװעג זיא ןָאט ַא ןוֿפ ."חישמ ןוֿפ ןטייק יד, ןיא יו רעשיטַאמ
 .רָאכ רעקיטכעמ ַא -- םיטש רעכַאװש רעגנוי ַא ןוֿפ

 -ָארּפ-סגנוזיילסיוא םענוֿפ םזיגַארט רעד -- וויטָאמ רעטייווצ רעד ךיוא
 יד זיא "חישמ ןוֿפ ןטייק יד, ןיא .רעטריצילּפמָאק ךרע ןַא טינ ָאד זיא--סעצ
 טינ ןעק טלעװ יד תעּב ךיז טיצרַאֿפ הלואג יד סָאװ ,ןעוועג עידעגַארט
 ןייועג סנּברק םעד סיורג וצ זיא'ס ,ןברוח רעד סיורג וצ זיא'ס ,ןטרַאװ

 רָאנ ,הלואג יד טינ ,סע טסייה ,זיא שיגַארט .ןיוש ןחישמ לי טלעוו יד
 םצע יד זיא ָאד ."םלוגע ןיא סע זיא שרעדנַא .ריא ףיוא ןטרַאװ ןזומ סָאד

 -רַאֿפ ,טעשזדנָאלּב ,ךיז טיצ יז רָאנ ,ךיז טיצרַאֿפ יז טינ .עידעגַארט ַא הלואג
 יװ ױזַא -- טריטנעמירעּפסקע ,רעטצניֿפ רעד ןיא טּפַאט ,טייז ַא ןָא טכירק
 -סיירד קידנכַאמ ,טריטנעמירעּפסקע טָאה 1917 ןוֿפ עיצולָאװער עלַאיצַָאס יד
 ןטצעל םעד רַאֿפ ,לאוג ןתמא םעד רַאֿפ ..סעּבָארּפ עכעלרעֿפעג ןוא עט
 ןטלַא םעד טסייה ל"רהמ רעד ןוא ,ןעמוקעג טינ ךָאנ טייצ יד זיא לאוג

 רַאֿפ ןענעֿפע לָאז רעווא --- לייוו ,ןֿפױלטנַא ןוא ןגנוי םעד ןעמענ-דוצ רעלטעב

 -- "ןריט יד םיא
 ?חצור סענוֿפ טנעה עטרימשרַאֿפ-טולּב יד
 -- ?ןענייש ןוא םיא רעּביא ןטכיול לָאז רעוו ןוא
 ?סנגעמרַאֿפ ענעדנוצעגנָא ןוֿפ סָאלֿפרעײֿפ רעד

 ןעניֿפעג טינ ךיז רָאט רע .קעוַא חמ רע
 רעגניֿפ ענייז רע ןעק יצ -- .לובג רעזדנוא ןיא
 ענרעזייא ןטסױֿפ ןיא ןרעמַאלקֿפױנוצ
 ?פעק רעּביא החיצר טימ ןגָאלש ןוא
 ןדײלרַאֿפ טולּב ןוֿפ ךורעג סָאד רע ןעק יצ
 ןָאצ רַאֿפ ןָאצ ןענָאמוצֿפױא ,ןסיגרַאֿפ ךיוא ןוא
 | ?ּפָאק רַאֿפ ּפָאק ןוא גיוא ראֿפ גיוא ןוא
 (רעטכיד רעד -- ליומ ןייז טימ ןוא) ל"רהמ טָאה -- ,"טינ ןעק רע;

 רעד ןייז ףרַאד רע ;טינ ךיא ליוו ,ןענעק סע ליוו רע ּביוא, .טרעֿפטנעעג
 ןלעטשנייַא ךיז ןעמוק ליוו רע ּבױא ,םיא וצ ןייז טעוװ ייוו ןוא ...רעטצעל
 רעד ןוֿפ גנוזיילסיוא עתמא יד) חישמ רעתמא רעד ..."דלַאװג טימ זדנוא רַאֿפ

 טימ ןרעוו טכַארּבעג טינ ןעק ,טייצ רעד רַאֿפ ןעמוק טינ ןעק (טייהשטנעמ

 -ָאמ ןטירד םעד רימ ןּבָאה ָאד ןוא) ןטַאטדלַאװג ןוֿפ ףליה רעד טימ ,טלַאװג

 .ץק םעד ןייז קחוד ןלעוװו ןוֿפ וויטָאמ םעד --- "חישמ ןוֿפ ןטייק יד, ןוֿפ וויט
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 טינ ןכַאֿפניײא סלאירזע ךאלמ םעד ןיא סיוא סע ךיז טקירד טרָאד סָאװ

 עטריצילּפמָאק ַא סע זיא ָאד ןוא ,סיֿפ סחישמ רַאֿפ ןטייק ןייק ןדימש ןלעוו
 ל"רהמ רעד טָאה ןעלטימ-הלואג ערעטצניֿפ ןוא עמַאזטלַאװג רַאֿפ ..(עמַארד

 ןימ ַא ,םלוג םעד -- הגרדמ רעטייווצ רעד ןוֿפ חישמ ַא ,חישמ ןטייווצ ַא
 געמ סָאװ ,רעטצניֿפ ןייז געמ סָאװש ,רעקיצנייא רעד -- ,ףסוי ןּב חישמ

 ---.הלואג-ברע ןימ ַא סעּפע ןייז טלָאזעג טָאה סָאד ."טולּב רַאֿפ טולּב ןסיגרַאֿפ
 רעד ...ןטייצ עקיטכיל ןוא -- עתמא סחישמ ןוֿפ ןעייוו-סטרוּבעג ,חישמ ילבח
 םיא טלָאמ קיווייל יו ,סעצָארּפ-סגנוֿפַאש רעד) םלוג םעד טֿפַאש ל"רהמ

 ענייא ,קרעוו-רעטסיימ ַא ,עמַארד עכעלרעדנואוו ַא ךיז רַאֿפ ןילַא זיא ,סיוא
 -עּפש םעד ןגעװ ..ןעגנוכיירגרעד עשיטעָאּפ עטסכעה סרעטכיד םעד ןוֿפ

 -רַאֿפ געמ סָאװ ,רעטצניֿפ ןייז געמ סָאװ, ,םעד טֿפַאש ל"רהמ רעד ,(רעט
 רעכלעוו רַאֿפ ,עיצולָאװער עלַאיצָאס יד יו ױזַא -- ,"טולּב רַאֿפ טולּב ןסיג

 .םזיוװעשלָאּב םעד ךיז ןוֿפ ןּבעגעגסױרַא טָאה ,ןעמוקעג טינ ךָאנ זיא טייצ יד

 ןוא חילש רעד יו ױזַא ,םלוג רעד ,חילש ןייז ,גנוֿפַאש סל"רהמ םעד רעּבָא
 -ָאק רעשינַאכעמ רעד ,עיצולָאװער רעלַאיצָאס רעד ןוֿפ טנעמורטסניא רעד
 -ַאשַאּב ןייז ןוֿפ ךיז ןעיײרֿפַאּב וצ גנַאלרַאֿפ ַא ןזיװעגסױרַא טָאה ,םזינומ

 רָאנ טינ *טנַאה ַא ןּבײהוצֿפױא , ןוא --- ןליוו םענעגייא ןַא ןגירק וצ ,רַעֿפ
 ,ןדיי ףיוא לוּבליּב-טולּב ַא ןכַאמ וצ טיירגעג ךיז טָאה סָאװ ,ןשואעדַאט ףיוא

 טָאה םלוג םעד ןיא .ןיילַא ל"רהמ ןֿפױא וליֿפַא -- ערעדנַא ףיוא ךיוא רָאנ
 טכַאמעג םיא טָאה סָאװ ,םעד ןגעק טלָאװער ןוֿפ רעײֿפ ַא ןדנוצעגנָא ךיז

 ָאד ןוא) תוחילש םצע ןייז ןגעק טלָאװער ןוֿפ רעײֿפ ַא --- חילש ןייז רַאֿפ
 ןוֿפ ויטָאמ ןטרעֿפ םעד .םרָאֿפ רעטריצילּפמָאק-רעמ ַא ןיא ,רימ ןּבָאה
 רעד טימ סָאװ ,םלוג רעד .(הדירמ ןוֿפ וויטָאמ םעד ,"חישמ ןוֿפ ןטייק יד,

 -ַאט וצ ףוס ַא ןכַאמ טלָאװעג ל"רהמ טָאה טכַאמ רערעטצניֿפ ןייז ןוֿפ ףליה

 סָאװ ,שינרעטצניֿפ קיטש ַא ןרָאװעג ןיילַא זיא -- תונווּכ ערעטצניֿפ סעשואעד

 ..ןיגקעװַא טינ ליוו

 ;האנש ליֿפױוזַא ,ץרַאה ןייד ןיא ורמוא ליֿפיוזַא

 טייקזייּב עטלַאק ,הוואּת עצרַאווש ליֿפיױזַא

 (* .םוא טסילֿפ ןרעדָא ענייד ןיא טײקנֿפלָאהַאּבמוא ןוא

 זיא סָאד .ןסילֿפמוא. ןגָאז ףרַאד ןעמ ןוא ןעק ןעמ זַא ,טינ ּביײלגיכ (י

 .זיירג ַא
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 ןייז ןוא .גנוֿפַאש רענעגייא ןייז רַאֿפ ךיז טקערש לּבוקמ רעסיורג רעד

 טנַאה רעד ןיא קַאה ַא םלוג םעד ןּבעגעג טָאה רע .טסיזמוא טינ זיא קערש

 רע? ..סקניל ףיוא ןוא סטכער ףיוא ריא טימ טקַאה רענעי ןוא -- ןיײרַא

 "!גארּפ בורח טכַאמ

 ןוֿפ רעכוז ןתמא ןדעי ןוֿפ עידעגַארט יד -- עידעגַארט סל"רהמ םעד
 עשימלוג יד רַאֿפ ךעלטרָאװטנַארַאֿפ ךיז טליֿפ רע סָאװ ,זיא --- טייקיטכערעג

 :חילש רעטכערעג ןייז ןרעוו טלָאזעג טָאה סָאװ ,םעד ןוֿפ םישעמ

 .פָאק ןיימ ףיוא ,טולּב סָאד טלַאֿפ ּפָאק ןיימ ףיוא

 .טולּב ןסָאגרַאֿפ ןיילַא טציא ןוא --- ןעוועטַאר ןעמוקעג

 -- קידניז ,רע טגָאז ,ךיז טליֿפ רע

 גנולֿפײװצרַאֿפ ןיימ ןיא ,דלודעגמוא ןיימ ןיא ּבָאה ךיא סָאװ
 ,קלָאֿפ ןיימ ןוֿפ ןגעוו ענעי ןוֿפ ןרעקּפָא ךיז טלָאוװעג
 .קיּביא ,ןוחטּב לוֿפ ,קידלודעג ,ליטש ןענייז סָאװ
 .עקינייז !סָאד טניײֿפ םייּב ןעמענּפָא ןלעוו רַאֿפ דניז ןיימ
 .טנַאמעגֿפױא טָאה טנײֿפ רעד
 .ןסָאגרָאֿפ טולּב ןוא -- טולּב ןדײמרַאֿפ טלָאװעג ּבָאה ךיא

 רעמ טָאה ןוא -- "ןטסיױֿפ עסיורג ייווצ, םלוג םעד ןּבעגעג טָאה רע
 סקלָאֿפ םעד ןגעק טריטלָאװער טָאה רע .הטילש ןייק טינ ןטסױֿפ יד ףיוא
 אנוש םעד ןגָאלש וצ םלוג םעד ןֿפַאשעג ןוא -- ןוחטּב ןוא דלודעג ,טייקליטש
 -לָאװער םעד ןגעק טריטלָאװער םלוג רעד טָאה .רעוועג םענעגייא ןייז טימ

 ...רעריט

 -ייל טייוו יװ ,ןזייוו סָאװ ,ןטנעמָאמ יד ןוֿפ עקינייא זיולּב ןענייז סָאד

 ןעוו ,1908 ןשיווװצ ןסקַאװעג ןענייז טֿפַארק-סקורדסױא ןוא קנַאדעג סקיוו

 טָאה רע ןעוו ,1920 -- 1917 ןוא ,"חישמ ןוֿפ ןטייק יד, ןּבירשעג טָאה רע

 רעּבָא ,טרָאד סָאװ ,ןוויטָאמ עקיּבלעז יד טינ-רעיש ."םלוג םעד. ןֿפַאשעג

 ךָאנ וצרעד ,טקירדעגסיוא רעשירעלטסניק ךרע ןַא ןיא טינ ייז ןענייז ָאד

 עכעלנעזרעּפ סקיוויל -- ,ןעגנורַאֿפרעד עיינ ךרוד טרעכיײרַאּב ייז ןענייז

 ןיֿפ ןעגנורַאֿפרעד עוויטקעלָאק יז ןוא "ןגעוו דעריּביס, ןוֿפ ןעגנוּבעלרעּביא

 ,עיצולָאװער רעשיסור רעסיורג רעד ןוֿפ ןגעוומוא ןוא ןגעוו יד

 ( 1לפ ך



 "םלוג , ןפיױא שוריפ ַא 3

 רעזדנוא ןוֿפ טלעוו דעד ןיא םשור ןסיורג ַא טכַאמעג טָאה "םלוג רעד,
 .רעטַאעט ןשיאערּבעה ןוא ןשידיי רעזדנוא ןיא ךיוא יו ,רוטַארעטיל

 -רעּביא רעשיאערּבעה ַא ןיא לָאמ ןטשרע םוצ סע ןעמ טָאה טליּפשעג
 ןוֿפ טצעזעגרעּביא ,גולורּפו תוכרעמ שלשּב תיטמרד המאוּפ ,םלוגה) גנוצעז
 -ֿפױא ןַא ןעוועג זיא סָאד .1924 ,רעּבמעצעד ,עװקסָאמ ןיא ,(יּפסכ ןימינּב

 "יא לָאמ רעטרעדנוה ךיז טָאה סָאװ ,גנוריֿפֿפױא ןַא -- ,"המיּבה, ןוֿפ גנוריֿפ

 ,עקירעמַא ןסָאלשעגניא ,רעדנעל עלַא יד ןיא טָאה סָאװ ןוא ,טרזחעגרעּכ

 ןֿפורעגסױרַא -- ,טרעדנַאװעג טָאה עּפורט עטמירַאּב יד עכלעוו רעּביא

 םעד; ןוֿפ ערעימערּפ יד זיא לַאניגירָא ןיא .ןעזנָא ןוא סערעטניא סיורג

 טָאה סע ואוו ,רעטַאעט ןשידיי רעקָארק ןיא ,1929 ןיא טשרע ןעוועג "םלוג

 טָאה עּפורט עקיּבלעז יד ;"לּבמַאסנַא רענליוו רעד, טלָאמַאד טרילָארטסַאג

 ןוֿפ טעטש ערעדנַא ןיא ןוא עשרַאװ ןיא ךיוא טליּפשעג רעטעּפש עמַארד יד

 -עג בורח בושי ןשידיײ-שילױּפ ןסיורג םעד ןּבָאה סיצַאנ יד רעדייא ,ןליוּפ

 יָארּפ ,רענַאקירעמַא ןסָאלשעגניײא ,סרעטַאעט עשידיי ערעדנַא ךיוא .טכַאמ

 ןוֿפ ןעגנוריֿפֿפױא טַאהעג ןּבָאה ,סעּפורט עשירעּבָאהּביל ןוא עלענָאיסעֿפ

 (* ."םלוג;
 -עָאּפ רעשיטַאמַארד סקיווייל ףיוא שוריּפ ַא ןכַאמ ָאד ןליוו רימ רעּבָא

 סָאד ןוא .ליּפש רעטַאעט ַא יװ טינ ,גנוֿפַאש עשיטעָאּפ ַא יװ ,עמ

 -נַא .רענעײל ןייא ןוֿפ גנושטייטסיוא יד ,ךיז טײטשרַאֿפ זיא

 -רַאֿפ שרעדנַא סָאטימ ןשידיי םעיײנ-טלַא םעדיטָא ןענעק סרענעייל ערעד

 סָאד זױלּב טינ ,טײזרַאֿפ טרעוו לדנרעק ַא ןכלעוו ןיא ,ןדָאּב רעד .ןייטש

 העירז יד טלַאֿפ סע ואוו ,ןדָאּב רעד .סקואווסיוא ןֿפױא טקריוװ ,ןילַא לדנרעק

 גנורַאֿפרעד ןייז ,המשנ סרענעייל םעד זיא ,קרעװ ןקידנרעּפכורֿפַאּב ַא ןוֿפ

 (ןּבעג םיא ןוא) קרעוו-טסנוק ַא ןוֿפ ןגירקסורַא ןעק רע .עיזַאטנַאֿפ ןייז ןוא

 ..טיירגעגוצ ןײלַא זיא רע (סָאמ ַא רַאֿפ סָאװ ןיא ןוא) סָאװ וצ ,סָאד רָאנ

 םעד ןיא ךיוא ןעק ,ןלַאֿפ ערעדנַא עלַא ןיא יװ זַא ,טגָאזעג ךיא ּבָאה רַאֿפרעד

 ןעגעו טינ ,קרעװ םענוֿפ דליּב סרענעייל ןייא ןגעוו רָאנ ןדייר ךיז לַאֿפ

 .ללכּב דליּב ַא

 ףױא ךיױא ןרָאװעג טליפשעג ןוא טצעזעגרעּביא זיא "*םלוג רעד. )'

 ןוֿפ ןָאקיסקעל, :גייווצרעבליז .ז עז .(1929) שילגנע ףיוא ןוא (1928) שיליופ

 .2 דנַאּב ,"רעטַאעט ןשידיי
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 /"המיּבה;/ ןיקסעמ ןרהא -- םלוג רעד



 זייורעטרע .טייקכעלטייהנייא טלעֿפ עמעָאּפ רעד ןוֿפ עיציזָאּפמָאק רעד
 ימאז ַא רָאנ ,עצנַאג ַא עמעָאּפ עשיטַאמַארד ןייא טינ זיא'ס זַא ,ךיז טכוד

 -:ַארֿפ עשיטַאמַארד ענעדנוּבעגֿפױנוצ טוג רעקינייו רעדָא רעמ ןוֿפ גנול

 ןיֿפ טײקשיטנעמגַארֿפ ןוא טייקרָאלקמוא רעד ףיוא טקוקעג טינ רעּבָא .ןטנעמ
 ריא :רָאלק ךַאז ןייא זיא ,טיוּבעג זיא עמַארד יד ןכלעוו טיול ,ןַאלּפ םעד

 .טייצ רעקיטנייה רעד ןוֿפ םעטָא םעד טימ טמעטָא טֿפול עכעלרעטלַאלטימ
 ,עלֿפטרעװ ױזַא םּתס רָאנ טינ ,עטסנרעדָאמ יד וצ טרעהעג "םלוג רעד;

 .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא דָאירעּפ המחלמ-ךָאנ םעד ןוֿפ ןעגנוֿפַאש

 רעטכיד רעד טָאה ןרוגיֿפ עשיגָאלָאטימ עקיסָאמסיורג עכעלרעדנואוו יד ךרוד

 .עסיוױג סָאד ןקעדֿפױא טנעקעג ,ןּבעל *ןלַאער; ןוֿפ ןּפיט ךרוד יו ,רעסעּב
 ןזייו טלָאװעג זדנוא טָאה רע סָאװ ,עכעלגעטלַא-טינ סָאד ,עלַאסרעװינוא סָאד

 ףליה רעד טימ ךיז ןקירדוצסיוא שינעֿפרעדַאּב יד .טייצ רעקיטנייה רעד ןיא

 ןוֿפ ענייא וליֿפַא זַא ,עמַארד רעד ןיא םיא ייּב סיורג ױזַא זיא סָאטימ ןוֿפ

 -רעיש זיא -- םוחנּת -- ןענָאזרעּפ עשירַאדנעגעל-טינ ,עכעלטנייוועג עריא
 ..טלַאטשעג רעשיגָאלָאטימ ַא וצ זיּב ןסקַאוװעגסיוא טינ

 ןיא סעמעָאּפ-"םָארגָאּפ, ריֿפ יד טניז ,טָאה ןֿפַאש שיטעָאּפ סקיווייל
 עלַא ןיא טעמּכ .גנוטכיד-סָאטימ וצ טרעטנענרעד טֿפָא ךיז ,"םלוג, םעד

 ןּבעל ןוֿפ ןשינעטער עטיור יד וצ לסילש ַא טכוז רע ואוו ,סעמעָאּפ ערעסערג

 ןיא זינוא רַאֿפ טנֿפעעג ךיז ןּבָאה סָאװ ,טיוט ןוֿפ ןטנורנּפָא עצרַאװש יד ןוא
 טּפױוהרעד ןוא סעמעָאּפ עלַא ןיא טעמּכ -- ןטרעדנוהרָאי עטצעל יד

 ַאטשרַאֿפ טינ ךיוא רשֿפא ןוא רעטצַאשעגּפָא טינ ךָאנ טציא זיּב רעד ןיא

 םענרעדָאמ ןוֿפ טנעמעלע ןַא ןַארַאֿפ זיא -- "ףלָאװ רעד, עמעָאּפ רענענ

 ירעדנואוו עיינ טֿפַאש יז ןוא ,עיזַאטנַאֿפ ןייז ײרֿפ טזָאל קיווייל .סָאטימ

 רע טײינַאּב "םלוג; ןיא .טייצ רעיינ רעד ןוֿפ סָאטימ םעד -- ןטלַאטשעג

 -טּפיוה יד ףיוא רָאנ ןלעטשּפָא ךיז ןלעװ רימ .סָאטימ ןטלַא ןוֿפ ןטלַאטשעג

 .םיטרּפ ןיא ךיז קידנזָאלנײרַא טינ ,ןטלַאטשעג

 ,ענעטלַאהַאּב ,ןשינרעטַאלֿפ עליטש ָאד ןענייז קרעו ןרעסערג ןדעי ןיא

 רעטכיד רעד רָאנ סָאװ ,ןגעוו-רעטניה עמיטניא וצ ,עמיטניא ,עטלעטשרַאֿפ

 ןוא ךיז טרעטנָאלּפרַאֿפ רענעייל רעד .ייז ףרָאד ןוא ייז ןוֿפ טסייוו ןיילַא

 ןוא עלָאמש יד-טָא ךרוד ריצַאּפש ַא ףיוא ךיז טזָאל רע ןעוו ,טעשזדנָאלּב

 ןטייר ןטימ ןייג םיא רַאֿפ ךַאז עטסכיילג יד זיא ;ךעלגעוו-ןטייז עטײרדרַאֿפ

 טקַאט ךיא לעװ ..ןֿפָא םיא רַאֿפ זיא סָאװ ,געוו םעד טימ .,געוו ןדַארג ןוא

 .ױזַא ןָאט
 עטשרע יד זיא "םלוג,; רעד זַא ,ןענָאמרעד ךַאז עטשרע יד לעוו'כ

 ייווצ עטשרע יד ךָאנ טכעלטנֿפערַאֿפ טָאה רעטכיד רעד סָאװ ,גנוֿפַאש עסיורג
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 עשידיי עטנַאקַאּב יד ןיא רוקמ טּפיוה רעד .רעדיל שענייז ןוֿפ ןעגנולמַאז

 וצ ידּכ ,טכַאמעג טָאה גָארּפמ ל"רהמ סָאװ ,םלוג םעד ןגעוו השעמ-סקלָאֿפ

 .לוּבליּב ַא ןוֿפ ןדיי ןעװעטַאר

 ךס א ןוֿפ דלעה ַא ,תֿפומ-לעּב ַא ,לּבוקמ רעסיורג ַא ,גָארּפמ ל"רהמ

 יד זיא סָאד ;טרעדנוהרָאי ןט-16 ןיא טּבעלעג טָאה ,תוישעמ:סקלָאֿפ עשידיי
 טָאה קיווייל סָאװ ,עמעָאּפ רעד ןוֿפ טינ ,םלוג ןגעו עדנעגעל רעד ןוֿפ טייצ
 טינ ,ענרעדָאמ ַא ,טגָאזעג יװ ,ךוּת םצע ריא טיול ,זיא עמעָאּפ יד .ןֿפַאשעג

 טרעדנוהרָאי עטנצכעז סָאד ןוא גָארּפ עשירָאטסיה סָאד .עשירָאטסיה ןייק
 ,טייצ רעזדנוא ןקעלּפטנַא ךיז טעװ ,ּפָא סע טלייש ;ץכעלָאש ריא רָאנ זיא
 -מיה עיינ ןיא ןטנורגּפָא ןשיוצ ,עכעלרעדנואוו ןוא עכעלרעדיוש רעזדנוא
 -ַאלֿפ עטיור עריא טימ ,קערש ןוא ןייש ריא טימ -- עכַאּפע עקידנּבעװש ןעל
 ןוא ןגָאזנָא עקידרענוד עריא עלַא טימ ,שינרעטצניֿפ רעטכידעג ןוא ןעמ

 ...תואובנ עשיטּפילאקָאּפָא

 עטכישעג עשידיי רעזדנוא טָאה טרעדנוהרָאי ןט:17 ןוא ןט-16 ןיא

 דעדנעל ליֿפ ןיא תומחלמ :הֿפוקּת רעקיטציא רעד ןוֿפ סעּפע ךיז ןיא טַאהעג

 -ליּב ,גנולֿפײװצרַאֿפ ןוא קערש .תונּברוח ןוא תורצ ,םיבושי עשידיי ןוֿפ

 -שודיק ;טייז ןייא ןוֿפ --- חישמ ילבח ,ןעמָארגָאּפ ןוא תוטיחש ,תועשר .,םילוּב

 ןוֿפ -- ןטייצ םסחישמ ןוֿפ םוקנָא םעד ןיא ,הלואג רעד ןיא ןּביױלג ,םשה

 טימ תוללק ,רעטעג טימ םילָאוװיײט ,טציא יװ ,ןּבָאה סע .טייז רערעדנַא רעד

 טנֿפעעג ךיז ,טציא יו ,ןּבָאה סע :םענייאניא טשימעגֿפױנוצ ךיז תוליֿפּת

 -- ןטייצ עכעלרעטכריֿפ ,עטכעלש ןענַאטשעגנָא ןענייז סע ;ןטנורגּפָא עלַא

 עמוטש יד ןוֿפ ;"ןטייצ עסיורג יד ךיוא ןעמוק -- עטכעלש יד טימ ןוא , --

 ןרעּביא ,ןײגֿפױא טלָאזעג טכיל סָאד טָאה םיקמעממ ,ןשינעֿפיט עלעקנוט ןוא

 ְךיו טָאה האמוט יד .ןּבעװש ןּבײהנָא טלָאזעג טסייג סטָאג טָאה והבו והוּת

 -עטלעהַאּב עריא ןיא גנע ןרָאװעג זיא השודק רעד זַא ,טײרּפשעגסיױא ױזַא

 -- ןענײשסױרַא ןוא ןקעלּפטנַא טזומעג ךיז טָאה יז ןוא ,ןשינ

 ;גנוטער יד טמוק קילגמוא ןטימ ןעמַאזוצ ,סיױו ךיא

 דרעוצע רעד ףיוא

 סַאלֿפ ןצרַאװש םעד ןיא ןוא .,טכַארּבעג טסיירט יד ךױא טרעוו

 -- זדנוא רַאֿפ טייקיטכיל יד טגיל ןטלַאהַאּב

 רעּבָא ךָאנ זיא ,ןטלַאהַאּב םַאלֿפ ןצרַאװש ןיא טגיל סָאװ ,טייקיטכיל יד

 זיא טייקיטכיל רעתמא רעד רַאֿפ .טייקיטכיל עטצעל יד טינ ,עתמא יד טינ

 -עגסיוא טינ ךָאנ טָאה םַאלֿפ רעצרַאװש רעד ןעמוקעג טינ ךָאנ טייצ יד



 דרעװש יד ;ןרעקַאלֿפ ןטימ ןטכער ןיא ךָאנ טלַאה רע ,ןצנַאגניא טנערּכ

 ןושל ןֿפיױא .טדנעלרַאֿפ ,ןרעו טדנעלרַאֿפ ףרַאד סָאװ ,ץלַא טינ ךָאנ טָאה

 -נעעג טינ ךָאנ ךיז טָאה סע ןסייה סע טלָאװ עדנעגעל רעטלַא רעזדנוא ןוֿפ

 -ייל ץלַא ךרוד ןעגנַאגעגכרוד טינ ךָאנ ןענייז רימ ,גוגמו גוג תומחלמ טקיד

 -- ןעמוק טינ חישמ ךָאנ ןָאק ,חישמ ילבח ןוֿפ ןרעײֿפ עקידנרעט

 ?ןָאט רע לָאז סָאװ ?זדנוא רַאֿפ ןָאט רע ןעק סָאװ
 זדנוא ףיא טזָאלעגסיא ןיוש טלעוו יד טָאה יצ

 ?ןֿפָארטש עלַא ,תועשר עצנַאג ריא
 ,דנַאל זיּב דנַאל ןוֿפ ,זדנוא ןוֿפ רערעדעי ןיש זיא יצ
 ?ףלח ןגעקטנַא זדלַאה ןטימ ןגעלעג
 ,ףרַאש ןטצעל םעד טרעהרעד ןיש רע טָאה יצ
 ?דרעווש ןוֿפ ּבױה ןטצעל םעד ןעזרעד

 -- ןרעהרעד ,עזועד טנעקעג סע רע טָאה ןענַאװ ןֿפ
 ,טעליוקרעד טינ ךָאנ זדלַאה ןיימ ךָאד זיא טָא זַא
 ..טנערּברַאֿפ טינ ךָאנ ףוג ןיימ ךָאד זיא טָא זַא

 יד ןוֿפ םענייא -- ?ענעֿפורעג טינ, דליּב םעד ןיא ל"רהמ טגָאז ױזַא

 ןטלַא םוצ סע טגָאז רע .עמעָאּפ רעד ןיא רעדליּב עטסרָאלק ןוא עטסנעש

 רעלטעב ןגנוי םעד טימ םענייאניא טָאה רעכלעוו ,(איבנה והילא) רעלטעּב

 ...גנוזיילסיוא ןוא ףליה ןעגנערּב וצ גָארּפ ןייק טלייאעג (ןחישמ)

 ןוֿפ ןטייק יד ןיא יו יױוזַא ,ןעמוק ןיױש ליוװ רעלטעּב רעגנוי רעד

 ןייז ןוֿפ טנלע רעד ,טלעװ רעד ןוֿפ רעצ םעד ןעזוצ טינ ןעק רע ."חישמ

 סָאװ .םלוג ןרַאֿפ ,םעד ץוח ַא ,ךיז טקערש רע .ןעור טינ םיא טזָאל קלָאֿפ

 ןימ ַא סעּפע יו וצ-:טיירג ,ץק םעד ןייז קחוד טינ ליו רעכלעוו ל"רהמ

 םעד ןוֿפ טַאגָארוס ןשינַאכעמ ןוא ןקילייװטיײיצ ןימ ַא סעּפע יו ,לאוג-םוקמּב

 :רעלטעּב רעגנוי רעד ,טגָאז רע ...חישמ ןקיּבייא ןוא ןתמא

 ,רעּב'רַא תעל-תעמ סקעז ןענייז

 ;תעל -תעמ רעטעּביז רעד טנייה

 רעּביֿפ ןטנַאּפשעג ןיא עלַא

 .סנ סמלוג םעד ףױא ןטרַאװ

 ,םלצ םעד טגָארט סָאװ ,ַאמ םעדןֿפ

 -- קַאז ןטימ רעלטעּב סעד וצ

 ,םלוג רעד ,רעזיילסיוא רעד טמוק

 .קַאה ַא טימ ןוא טסױֿפ ַא טימ
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 טימ טמוק סָאװ ,רעזיילסיוא ןַא ןיא טינ טּבײלג רעלטעּב רעגנוי רעד

 ףיוא ןושל ןזעיגילער םעד ןוֿפ רעּביא סע ןצעז רימ) קַאה ַא טימ ןוא טסױֿפ ַא

 זיא יז ךיוא ,יז ךיוא :ןגָאז ןוא --- גנוזיילסיוא רעלַאיצָאס ןוֿפ ךַארּפש רעד

 טימ ןוא טסױֿפ ַא טימ טמוק יז ןמזילּכ ,רעכיז טינ ןוא טכע טינ ,קידמלוג

 .(קַאה ַא

 ןיא) ןעמוק זומ סָאװ ,ןּברוח םעד ןעזעגסױרָאֿפ רָאלק טָאה רעטכיד רעד

 סנעמעלַא רעזדנוא וצ -- רעטעּפש רָאי קילדנעצ ייווצ טימ -- זיא סָאװ

 ןייז סָאװ ,רעד ,םלוג רעד טייּברַאֿפ ןחישמ ואוו ,טרָאד (ןעמוקעג ,קילגמוא

 סרעלטעב ןגנוי ןטימ .קַאה יד ןוא טסױֿפ יד זיא לטימ-זיילסיוא קיצנייא

 ;סױרָאֿפ טעז ןוא) רע טעז "קילּב םענעקָארשרעד;

 ,ןכָארּברַאֿפ ,עז ךיא ,טנעה ךָאנ טנעה

 ,סיוא ןעניר ,ןצַאלּפ ןגיוא

 ,ןכָאנק ןוא פעק עטקַאהעגּפָא

 .זיוה ןדעי ןיא ךיור ןוא םַאלֿפ

 .ןטינשעגסיוא רעזדלעה עלַא

 טולּב ןוא שא ןוֿפ שימעג ןיא

 ,ןטיה ןטיה ןוא רימ ןעייטש

 .טונימ ַא ןלעֿפרַאֿפ טינ

 תודע עמוטש ןענייז רימ לייװ

 .טױט ןוא דרָאמ-תונכס ןוֿפ

 תודוס עדנילב -- ,תודע עמוטש

 ..טיירפשעצ (עינרעטצניפ רעד ןיא

 ןקיטולּב םעד ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןוֿפ שינרעטצניֿפ רעד ןיא

 יטלעוו ןטייוצ םענוֿפ ןטקַא רועיש ַא ןָא ןיא עידעגַארט רעד וצ גָאלָארּפ

 -- 1917 ןוֿפ ןעמָארגָאּפ ערעדנַא ןוא רעניַארקוא יד ןוֿפ ךשוח םעד ןיא ;גירק

 ץלַא סָאד זיא -- ,רעלטיה תריזג ןוֿפ סרעגָאזנָא עכעלסעה יד-טָא -- ,9
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 סָאװ ,טינ רעדנואוו ןייק זיא'ס ןוא ..ןעזוצסױרָאֿפ ןעועג רעווש טינ רשֿפא

 רעד ןוא) ל"רהמ רעּבָא ןעמוק וצ ךיז טלייא ,חישמ ,רעלטעּב רעגנוי רעד

 ,טליֿפ רע ."טײקטרַאה, ןייז ייּב טּביילּב (טבעלעגֿפױא םיא טָאה סָאװ .טעָאּפ

 ןטלַא םוצ טגָאז ל"רהמ .ןטייצ סמלוג רָאנ ,סחישמ טינ ךָאנ זיא'ס זַא

 :רעריֿפ סרעלטעּב ןגנוי םעד .,ןאיבנה והילא .רעלטעב

 .ףױלטנַא הצ םיא םענ

 .ץרַאה סָאד טינ םיא םס דחּפ רעזדנוא טימ

 ןגעקטנַא םיא ןײגסױרַא רימ ןלָאז ןענַאװ ןוֿפ

 םיגורה טימ לוֿפ ןענייז ןגעוו עלַא זַא

 ?ןזיּפש ןוֿפ ףרַאש ןֿפױא ןטערט עלַא ןוא

 טימ לוֿפ ןגעוװו ףיוא ,קידנטערט ןזיּפש ןוֿפ ףרַאש ןֿפױא ,ןעמ ןעק יו

 ןעגנערּב ןעמ ןעק ןזיּפש ןוֿפ ףרַאש ןֿפױא ?ןגעקטנַא ןחישמ ןייג -- ,םיגורה

 -- ןיילַא ןחישמ טינ ,חישמ ןוֿפ ןצרעמש:סטרוּבעג יד ,ןקיטייוו יד רָאנ

 -- ּבױל ַא םיא ןעגניז לָאז רע ןוא
 וזדלַאה ןטחשרעד טינ סנּברק םעד

 -- ןריט יד םיא רַאֿפ ןענעֿפע לָאז רעוו ןוא
 ?חצור םענוֿפ טנעה עטרימשערַאֿפ טולּב יד
 -- ןענייש ןוא םיא רעּביא ןטכייל לָאז (?סָאוװ רעוו ןוא
 ?סנגעמרַאֿפ ענעדנוצעגנָא ןוֿפ סאלֿפ-רעייֿפ רעד

 טזייל ןוא רָאנ "טקינייר, -- ,"טקינייר. סָאװ ,םַאלֿפ-רעיײֿפ רעד .,ןיינ
 -טינ סנּברק םעד ןוא חצור םעד ןוֿפ טנַאה עטרימשרַאֿפ-טולּב יד ;סיוא טינ
 ּבױהנָא רעיינ רעד טינ ךָאנ ,טמוק ףוס רעד זַא ,ןָא ןגָאז זדלַאה ןטחשרעד
 דייר עכעלדנעטשרַאֿפטסּבלעז טעמּכ ,עטושּפ ענייז ןוא ,ל"רהמ טניימ ױזַא
 עקיטנייה יד ןוֿפ ןטנורגּפָא עטמַאלֿפעגֿפױא יד ןיא ןקוקנײרַא ףיט זדנוא ןזָאל

 ,ןטייצ-ברע רָאנ ןענייז סָאד זַא ,ןליֿפרעד רימ .ןטייצ עכעלנע ייז וצ עלַא ןוא

 !גנוזיילסיוא ןוֿפ טינ ,טכירעג ןסיורג ןוֿפ ןטייצ ,המקנ ןוא ףָארטש ןוֿפ ןטייצ

 זַא ,סעדנעגעל עשידיי עכעלרעדנואוו יד ןוֿפ ענייא ךָאד זדנוא טלייצרעד

 ךיז ןעק דוד ןּב חישמ ..ףסוי ןּב חישמ ןעמוק טעװ ןדוד ןּב חישמ רַאֿפ

 ןעק רע ,טלעו רעטרעטיילעגסיוא ןוא רעטרעטיילעג ַא ןיא רָאנ ןקעלּפטנַא

 ןֹּב חישמ -- רעײגרָאֿפ ןייז ןָאט וצ ןֿפורַאּב זיא סע סָאװ ,סָאד ןָאט טינ

 םעד טריֿפ סָאװ .ןוהילא ,רעלטעּב ןטלַא םוצ רַאֿפרעד טגָאז ל"רהמ ...ףסוי

 :ןחישמ ,רעלטעּב ןגנוי
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 ןעניֿפעג טינ ךיז רָאט רע .קעוװַא זומ רע

 רעגניֿפ ענייז רע ןעק יצ -- .לובג רעזדנוא ןיא

 ענרעזייא ןטסיוֿפ ןיא ןרעמַאלקֿפױנוצ

 ?פעק רעּביא החיצר טימ ןגָאלש ןוא

 ןדײלרַאֿפ טולּב ןוֿפ ךורעג םעד רָאג רע ןעק יצ

 ןָאצ רַאֿפ ןָאצ ןענָאמוצֿפױא ?ןסיגרַאֿפ ךיוא ןוא

 ?ּפָאק רַאֿפ ּפָאק ןוא ,גיױא רַאֿפ גיא ןוא

 עטלטרעצעגסיוא יד טנעה ענייז ןענעק יצ

 רעּבירג ןוֿפ ץומש םעניא ןעלּבַארג ןזָאל ךיז

 ?רענייב ןוֿפ שֶא ,םירבא ןכוז ןוא

 -- ןענעק סע לי רע בוא ;טינ ןעק רע

 .רעטצעל רעד ןייז ףרַאד רע ;טינ ךיא ליװ

 "וצֿפיוא , ןעמוקעג םיא רַאֿפ ןענייז ערעדנַא רעדייא ,ןעמוק טינ רָאט רע

 ל"רהמ ןוא ...ל"רהמ טניימ ױזַא ..."גיוא רַאֿפ גיוא ןוא ןָאצ רַאֿפ ןָאצ ןענָאמ

 םיא ןיא ;ןײזטסואװַאּב טסכעה רעזדנוא (קרעוו סקיווייל ןיא) זיא סָאד --

 -כעלקריוו ןוא תומולח עלַא ערעזדנוא ןגרָאּברַאֿפ ןוא טלקיוועגנייא ןענייז

 -ערגַאּב ערעזדנוא ,ןשינעװאורּפ ןוא ןעגנוכיירגרעד עלַא ערעזדנוא ,ןטייק

 טגָארט ל"רהמ .תוחוּכ:המשנ עכעלדנעמוא ןוא ןטייקכעלשטנעמ עטצענ

 -זוסי יד ןוֿפ ןוּבשח סעד ךיוא ןוא ןדייל עסיורג סנעמעלַא רעזדנוא ךיז ןיא

 ,רֶע טגָאז ,ייוו ןואק ..ץק םעד ןייז קחוד טינ רָאט ןעמ זַא ,טסיױו רע .םיר

 ןלטטשנייא ךיז -- ןעמוק טעוװ רע ּביוא ,(ןיילַא ןחישמ וצ) םיא וצ ןייז טעוו

 ױזַא ךיז טוואורּפ רעלטעּב רעטלַא רעד ןעוו ןוא ."טלַאװעג טימ זדנוא רַאֿפ

 :ל"רהמ ןרַאֿפ ןרעֿפטנערַאֿפ יו

 ןעמוקעג רָאנ ןָאט קוק ַא ךָאד ןענייז רימ

 .ךייא ךָאנ טקנעּברַאֿפ ךיז טָאה ץרַאה ןייז

 אזא ןיא ןכַאװֿפױא טזומעג ךָאד טָאה סע :(ןושל ןכַאֿפנײא ןֿפױא) טסייה סָאד

 :ל"רהמ םיא טרעֿפטנע --- הלואג ךָאנ טֿפַאשקנעּב יד טייצ

 ..עינעקנעּב ןייז ףיט רע לָאז ןקיטשרעד

 ,תווער ןיימ רעטנוא ןטיױוצ ַא ּבָאה ךיא

 ,רעטסניֿפ ןייז געמ סָאװ ,רעקיצנייא רעד

 ..טולּב רַאֿפ טולּב ןסיגרַאֿפ געמ סָאװ
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 ,טלעוו יד טרעוו טינ זיא רעפַארטשַאב רעדנַא ןייק

 ..רעצישַאב רעדנַא ןייק -- ל'ױורעד רימ ןוא

 -כריֿפ עסיורג יד ,טלעו רעד ףיוא ףָארטש יד רעירֿפ ןעמוק זומ סע

 רעד ,גָאט רעסיורג רעד ןעמוק טעװ טלָאמַאד טשרע .גנורעטייל עכעלרעט

 ,דנואוו ַא ןוֿפ רעטייא יו ,טלעוו רעד ןוֿפ סױרַא זומ סע .הלואג ןוֿפ גָאט

 -נָא ךיז טעװ טלָאמַאד טשרע ,טֿפיג רעצנַאג רעד ,שינרעטצניֿפ עצנַאג יד

 ןטסקיצֿפוֿפ, ,ןטצעל ריא וצ זיּב ןייגרעד זומ האמוט יד .גנולייה יד ןּביײה
 ײרֿפ ןרעו טעוװ טלָאמַאד טשרע -- ,הלּבק רעד ןוֿפ ןושל ןֿפױא ,"רעיוט
 יד ,זייּב טימ ןרעוו טלַאצַאּב זייּב סָאד רַאֿפ זומ סע ...השודק רַאֿפ געוו רעד

 סָאד ןוא -- ןרעוו ןעקנורטרעד םוהּת םענעגייא ריא ןיא זומ שינרעטצניֿפ
 רַאֿפ טולּב ןסיגרַאֿפ געמ סָאװ ,רעטצניֿפ ןייז געמ סָאװ, .,ַאזַא רָאנ ןָאט ןַאל
 ליצ ןקיטכיל ַא ּבילוצ סָאװ ,רעד ,םלוג רעד רָאנ ןָאט ןעק סָאד -- "טולּב

 נָא ןוֿפ סָאװ ,רעד ,תוחילש ערעטצניֿפ ַא טגײלעגֿפױרַא םיא ףיוא טרעוו

 ךרוד :טײקיטלַאטשעגיײװצ ַא ,טײקטלּפָאט ַא סעּפע םיא ןיא טגיל ןָא ּביוה
 ,םייל לגרעּב ...ַא ןוֿפ ןֿפַאשַאּב רע טרעוו תוחוּכ עשילמיה עקילייה

 -סיוא ןקיטֿפניק ןתמא םעד ןוֿפ םוקמּב ַא ,טַאגָארוס ַא זיא םלוג רעד

 עלַא טימ ךיז טרעטַאמ ל"רהמ :היארהו .רע זיא םוקמּב ַא רעּבָא .רעזייל

 .ןֿפַאשַאּב וצ םיא תוחוּכ
 .ונקדצ חישמ -- לָאּבמיס ןטסכעה ריא ןיא ןוא השודק ןיא טּביײלג ל"רהמ

 רעמ זיא רע שטָאכ ,םלוג םעד ,העש ייח ַא רַאֿפ ,ןצונ וצ רעּבָא טיירג זיא רע

 סקיווייל סיוא ,ךיא ּביײלג ,טקירד רע .השודק עקיטכיל יװ הרובג ערעטצניֿפ
 עטשרע יד ןיא הרובג ןוא השודק ןוֿפ םעלּבָארּפ רעד וצ גנואיצַאּב ענעגייא

 רעד ךָאנ ץרּפ יו ױזַא .שינערעקרעּביא רעשיטסיװעשלָאּב רעד ךָאנ ןרָאי
 "ער רעד ךָאנ קיווייל .ה טָאה ,1906 -- 1905 ןוֿפ עיצולָאװער רעשיסור
 טסיזמוא טינ .גנונעֿפָאה ןוא קערש ןששיווצ טלקַאװעג ךיז 1917 ןוֿפ עיצולָאװ
 טַאהעג ,עװקסָאמ ןיא 1925 ןיא ןעוועג זיא רע ןעוו ,ןקיווייל וצ ןעמ טָאה

 יו יױזַא ( "?ןוחצנ וצ םלוג םעד טריֿפעג טינ ריא טָאה סָאװרַאֿפ, :תונעט

 םיא ףיוא ךָאד ןוא --- םלוג ןרַאֿפ ןקָארשעג קרַאטש ךיז קיווייל טָאה ,ל"רהמ
 .ןרָאװעג רערָאלק םיא ןינע רעד זיא רעטעּפש .ןעגנונעֿפָאה עסיוועג טגיילעג
 -- *םלוג; ןוֿפ לייט ןטייווצ םעד ייּב ןטלַאה ןלעװ רימ ןעוו ,ןעז סע ןלעװ רימ

 ןַא ןעגנערּב ךיא ליװ ָאד .(1934 ןיא טכעלטנֿפערַאֿפפ "עידעמָאק-הלואג יד,

 .20 .ז ,"ּבײהנָא ןוֿפ דנַאר טייּב , :קיווייל .ה (*
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 ייר יד, :דיל סָאד -- ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןוֿפ דיל שיֿפַארגָאיּבָאטיױא
 עקנילּבערט ןיא, ךוּב םעניא ,1943 ,"גָאט, ןיא טכעלטנֿפערַאֿפ) "ןעמוק טעוו
 ,יודיוו ןימ ַא זיא סָאװ ,דיל ןקיזָאד םעד ןיא .(1945 -- "ןעוועג טשינ ךיא ןיּב
 עכַאֿפנײא ןוֿפ רעכעה ,טסייג ןוֿפ ןדלעה ה"ד .סישודק קיווייל טלעטש
 :םירוּביג

 ,םיאנומשח יד ביל טינ ּבָאה ךיא קרַאטש יװ

 :רעּביל ךָאנ תוכלמ יגורה הרשע יד ךיא ּבָאה

 ןהעש-לרוג ןיא ןעוו ,עלַא רימ טיגרַאֿפ

 .רוביג םעד יו רעמ שודק סעד אנקמ ךיא ןיּב

 ,רערעמ טַאהעג ּביל יי טָאה עטַאט ןיימ ךיוא

 ,עדייז רעטלע ןוא עדייז ןיימ ךיוא ןוא

 ,רערעל ןייז ןוז ןיימ רַאֿפ ףרַָאד ךיא ןעוו ,טציא ןוא

 .הדומ ךיז םיא רַאֿפ ןצנַאגניא טֿפָא ךיא ןיּב

 ,רדח ןוֿפ געט יד ןיא ,זיױולגניי ךָאנ

 ,הבישי ןוא שרדמה תיב ןיא -- ךָאנרעד

 רדנ-המחלמ סָאבוכ-רב יו רעמ טָאה

 .אביקע 'ר ןוֿפ טױט רעד ץרַאה ןיימ טּפַאכרַאֿפ

 סיטויפ ןקילײהרַאֿפ'ס יוו ןעזעג ּבָאה ךיא זַא ןוא

 -- םיאנומשח יד טינ ןוא תוכלמ יגורה הרשע יד

 ןטונימ ענעי ףיוא ןטרַאוװ ןעמונעג ןײלַא ךיא ּבָאה

 .ויסנ סאביקע רַאֿפ יואר ןרעוו לע ךיא ןעוו

 ,עדנו-ענ געט ןוא ןרָאי ןיא רעטעּפש ןוא

 ,םהעירק עקיזייא ןוא תוסיֿפּת ןוֿפ ערַאנ ףיוא

 ,עדַאקירַאּב רעד ףיוא ןדלעה יד ןוֿפ רעמ ךיא בָאה

 .תוילת יד וצ טכַאנייּב רעיײג יד טַאהעג ביל

 ןויסנ ןוֿפ דנַאל ןוֿפ ךימ טָאה טומניילק רָאנ

 ,רעכיזכיז ןוֿפ דנַאל םוצ ץעגרע טריֿפעגקעווַא

 ןהעש עטצעל ןגעוו תומולח עניימ עלַא ןוא

 .רעכיּב ןוֿפ ןעלווָאט ןשיווצ ךיא ּבָאה טרעטרעוורַאֿפ
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 ןטכַארט וצ האנק טימ סיוא רימ טמוק טציא ןוא

 ןרעטש-לארשי ַא ןוא ןוידרּת ןב אנינח ַא ןוֿפ

 ןטכַארַאֿפ וצ ןילַא ךיז םיוא טמוק ךָאנ רעמ ןוא

 ןרענ עניימ געט יד טוט טנייה ךיוא טומניילק ןעוו

 םיגונעת טשרמולּכ ןוֿפ ןטימ ןיא :רָאנ טסיירט ַא

 ,ןעמוג ןיימ ףיוא סַאלֿפ רענעקורט ַא ןענערּב טמענ

 :םיגורה-סישודק ןוֿפ לוק-תּב ַא רָאלק רעה'כ ןוא

 (* ןעמוק ךָאנ ןעמוק ךָאנ טעוװ ייר ןייד ,ךיז גרָאז טינ

 רָאלק ,ךעלדנע ,ןיײלַא ךיז טָאה רע יו ,םעד ךָאנ ןּבירשעג רע טָאה ױזַא

 "דנוא ןוֿפ ןעמעלּבָארּפ עשיטע ןוא עלַאיצַאס יד וצ גנולעטש ןייז טכַאמעג
 טָאה רע ןעוו ,ןרָאי יד ןיא ,1920 -- 1917 ןרָאי יד ןיא רעּבָא .טייצ רעז

 ,הרובג ןוֿפ זַא ,טכַארטעג ךָאנ ,תועמשמ ,רֶע טָאה ,"םלוג םעד; ןֿפַאשעג
 לקיטש ַא ןעמוק רשֿפא ךיוא ןעק ,ןעלטימ-טלַאװעג ןדנעװנָא ןוֿפ טסייה סָאד

 .םלוג םעד ןֿפַאש טזָאלעג ל"רהמ םעד טָאה רע ןוא -- ,העושי

 סעבָארּפ-סגנופַאש רעד

 -- ענעֿפַאשעג סָאד ױזַא יו ןוא ,רָאֿפ טמוק גנוֿפַאש-םלוג יד ױזַא יו

 גָארּפמ ל"רהמ םעד ,רעֿפַאש ןייז וצ ךָאנרעד ךיז טלַאהרַאֿפ -- םלוג רעד

 -ערטש ןייא רָאנ ,טייקכעלגעמ ןייא רָאנ ןּבעגניײרַא םיא ןיא טלָאװעג טָאה סָאװ

 ןוא -- ,סקידעבעל סעּפע ןֿפַאשעג ךָאד רע טָאה לייוורעד סָאװ ןוא ,גנוּב

 ןייק טינ ,ליצ ַא ןילַא ךיז רַאֿפ ןייז ליוו ,ײרֿפ ןייז ליוו ,טּבעל סָאװ ,ץלַא

 .עמעָאּפ רעד ןוֿפ וויטָאמ-טנורג ַא זיא סָאד .לטימ

 -נָא עמַאס ןיא טעָאּפ רעד זדנוא טזייוו םלוג םעד ןוֿפ גנוֿפַאש יד

 ."םייל; :טסייה סָאװ ,דליּב םעד ןיא -- ּביוה

 ןייז קיסֿפמ ,דיל קיזהשודק-םיטניא ןימ ַאזַא ןטימניא ןענָאק סָאװ ,יד (*

 יד ןקרעמַאּב יַאדװַא ןילַא ןלעו -- "יא םַארג רעד ןייע יו; ןגָאז ןוא

 -- םיאנומשחג יוװ גנורָאּפ-טרָאוװ  ַאזַא ןוֿפ טייקטכירעגמוא ןוא טייייײינ

 יַאּב -- עדנו-ענג ,"ןטונימ -- םיטויפ} ,"ןויסנ -- םיאונמשח ,ןהעש-לרוג

 ןוֿפ טײקשירעדניֿפרעד יד ןעעזראֿפ טינ ךיוא ןלעוו ייז .המודכו *עדַאקיר

 ."רעכיזכיז; רעדָא ,"טרעטרעוורַאֿפ יו רעטרעוו עניוזַא
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 .ןסקַאועגרעּביא ,ןגָאז ןעמ ןעק ,ןילַא ךיז טָאה סָאװ ,דליּב ַא זיא סָאד

 יז ןוא םלוג ןוֿפ טרוּבעג יד רָאנ ןקעלּפטנַא זדנוא רַאֿפ טלָאזעג טָאה סע
 תודוס סיוא ןדנוא סע טגָאז ןתמא רעד ןיא .טרוּבעג ןימ  ַאזַא ןוֿפ תונּכס
 תעּב ללכּב הריציה דוס םעד ןגעװ ןטכַארט ןזומ רימ ,עי ;ללכּב ןֿפַאש ןוֿפ

 ןינע םעד ןיא ןָאטעגנײרַא קרַאטש יוװ ןייז רימ ןגעמ ,דליּב סָאד ןענעייל רימ
 ,םלוג

 ,םייל עלעֿפײה ַא ,עירעטַאמ עטיוט קיטש ַא לייורעד זיא םלוג רעד
 ןוצר םעד טיול רָאנ ,ױזַא םּתס טינ ןּבעל ןוא -- ןּבעל ןּבײהנָא ףרַאד סָאװ

 ןיילַא ךיז ןוֿפ יו ױזַא רעּבָא .סע טֿפַאש סָאװ ,םעד ןוֿפ גנומיטשַאּב רעד ןוא

 "עניא -- סרעֿפַאש ןדעי ןוֿפ -- סרעֿפַאש םעד ןוֿפ עגַארֿפ יד ףיוא טייטש
 ליוו רע סָאװ ,דרע ןֿפױה םענעי וצ ,*ףָאטש, םוצ ךיז ןטלַאהרַאֿפ ןטסקינייװ
 ..םעטָא ןייז ןכיױהנײרַא םיא ןיא

 ףרַאד גנוֿפַאש יד :"רעדנואוו ןוֿפ העש עסיורג יד ,העש יד טמוק טָא
 -- :עגר עכעלרעייֿפ ַא ..ןיילַא ןּבעל ןּביײהנָא ןוא רעֿפַאש ןוֿפ ןליײטּפָא ךיז

 ,פָאק ץימ םורַא ךיז ןעיירד ןעלגילֿפ ךיא רעה טָא

 .רעטַאלֿפ טימ לוֿפ זיא םורַא טכַאנ עצנַאג יד

 ,ףוג רעד טגיל ןגיצעגסיוא רעקידנטרַאװ ַא

 ,למיה םוצ ּפָאק רעד ףױרַא טקוק רעטקעדעגּפָא ןַא

 ..טעּבעג ַא ךיז טסייר ןפיל עטיט יד ןוֿפ ןוא

 :יײז ןוֿפ טעּבעג ַא ןיוש ךיז טסייר סע רעּבָא ,טיוט ךָאנ ,טיוט ןענייז ןּפיל יד
 ךָאנ רעדייא רעּבָא ןרעוו ייז ןוא .קידעּבעל ןרעוו ןליװ ןּפיל עטיוט יד
 טעװ סָאװ ,סָאד זַא ,רעֿפַאש םעד ,ל"רהמ םעד ןיוש ךיז טכוד ,סע ןרעוװ ייז
 סע זַא ,טלָאוװעג טָאה רע סָאװ ,סָאד ןצנַאגניא ןייז טינ טעװ ,ןּבעל ןּביײהנָא
 ײוװ ױזַא טשימעגניירַא ךיז טָאה ןליװיסגנוֿפַאש ןייז ןיא :ןּבעל ןּבײהנָא לָאז

 "על םעד ןעזעג ןיוש ,ךיז טכַאד ,סָאװ רָאנ טָאה רע .סדמערֿפ ,סקיטייז סעּפע
 -- ןוא ,ןֿפַאש ליוו רע סָאװ ,טלַאטשעג רעד ןוֿפ ןטָאש ןקידעּב

 ךײרֿפ רעקידרעֿפָאה ןיימ ןוֿפ ןטימ ןיא ּבָאה ךיא

 ..ףוג ןסױרג םעד ןוֿפ ןטָאש ןטייוצ ַא ןעזרעד

 ,וטסיּב רעװ, :ל"רהמ םיא טגערֿפ ,ךיז טרעטנענרעד ןטָאש רעד-טָא זַא ןוא
 לָאמַא טימ ."טכיזעג ןייד ,רע טגָאז ,טינ עז ךיא , *?טלַאטשעג ערעטצניֿפ

 .ןרָאװעג ןלױהרַאֿפ ,ןֿפַאש ךיז טיירג רע סָאװ ,ןזעוו םעד ןוֿפ טכיזעג סָאד זיא

 ןענורעצ זיא סע :רעמ טינ סע טעז רע ןוא -- ןעזעג סע רע טָאה טשרָאקָא

 ןוֿפ העש ַא זיא ןֿפַאש ןוֿפ העש יד ,רעדנואוו ןסיורג ןוֿפ העש יד ...ןרָאװעג
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 -שוטשוטמ ןוא לֿפיײװצ ןוֿפ סעגר ךיוא טָאה יז רעּבָא ,טֿפַארק ןוא טייקרעכיז

 םיא טגנילעג סע רעדייא ,רעּביא ייז טּבעל טסייג רעקידנֿפַאש רעדעי .טייקיד

 רַאֿפ סָאװ ,ורמוא עסיורג יד ,ורמוא יד טליֿפ רעדעי .ליצ ןייז ןכיירגרעד וצ

 ;טײקכעלטרַאװטנַארַאֿפ עסיורג יד טליֿפ רעדעי .טקַא ןשירעֿפעש םעד תעּב ?וא

 ..ןעשעג זיא סָאװ ,סעפע ןליוו ןייז ,שטנואוו ןייז טרעוו טָא-טָא זַא ,ןסיוו סָאד

 ,םלוג ןוֿפ טלַאטשעג יד ןוא ל"רהמ ךיז ןשיווצ ןריֿפ סע סָאװ ,ךערּפשעג רעד

 -רעליטש סָאװ ,ףמַאק ַא ,חוּכיו ַא ,ךערּפשעג ַא זיא--.ןבעל ןּביײהנָא ףרַאד סָאװ

 טסילשַאּב רע רעדייא ,רעֿפַאש ןדעי ןיא רָאֿפ רע טמוק טסואווַאּבמוא ןוא טייה

 -ַאש יד יװ ױזַא ...ןּבעל עיינ קיטש סָאד ןעײרֿפַאּב ןוא ךיז ןוֿפ ןזָאלוצּפָא ךיז

 רעמוטש רעד ןוֿפ ןרעוװ וצ טלייטעגסיוא טַאהעג ארומ טלָאװ ןיילַא גנוֿפ

 .ןישל ןגירק ,ןײלַא ךיז רַאֿפ טלעוװ ַא ןרעוו ןוא ,ךיז טניֿפעג יז ואוו ,טלעוו

 ,םיא וצ טגָאז סָאד ןוא ל"רהמ םוצ טגָאז (םלוג ןוֿפ *טלַאטשעג, יד

 :(קינייוועניא ןוֿפ םיטש ענעגייא ןַא ענייז ,ךיז טײטשרַאֿפ

 ,טינ ךימ ףטשַאב :ךיד ןענערָאװ ןענוקעג ןיב ךיא

 ..קעווַא טייקיאור ןיימ ןוֿפ ךימ סענ םינ

 "יא טינ ךיז טלייא ,ןּבעל ןוֿפ לעווש ןֿפױא טייטש סָאװ ,טלַאטשעג יד

 לַאֿפ רעזדנוא ןיא ;ױזַא לָאמ עלַא זיא סָאד .לעווש עלַאטַאֿפ יד ןייגוצרעּב

 וצ ןָא טמוק -- םלוג רעד -- טלַאטשעג יד סָאװ .וצ ךָאנ טמוק רעּבָא

 ןילַא ל"רהמ רעד .תוחילש רערעטצניֿפ ַאזַא ,רערעווש ַאזַא טימ טלעוו רעד

 ,קינייוועניא ךיז ןיא טרעה רע .גנוֿפַאש רעכעלרעדיוש ןייז רַאֿפ ךיז טקערש

 ןגָאז םיא וצ טייהרעמוטש לָאז יז ןעוו יוו ױזַא

 .טינ ךימ ףַאשַאּב :ךיד ןרָאװ ןוא לָאמַאכָאנ ריד גָאז ךיא
 ..עלַא ןרעטש יד ךיז ןשעל סע :טסעז וד
 ,ןייש רעדעי ןרעוו ןשָאלעגסיױא טעוו יױזַא
 ,רימ ףיוא רָאנ ןָאט קוק ַא טעװ סָאװ ,גיוא סנדעיופ
 ןּבעג טָארט ַא רָאנ טעװ סוֿפ ןיימ ואוו ןוא
 ,טרָא םענעי ףיוא טעו ןּביילּב גנוטסיוורַאֿפ
 ,טנַאה ןיימ ןגיילוצ רָאנ לע ךיא סָאװ וצ
 -- ..רעוו סע טעוװו ןטָאשעצ ׁשַא ןוא בױטש ףיוא
 טייקליטש ןיימ ,שיײרעטצניֿפ ןיימ סיוא רימ טייב םינ
 .ןזעטנעמ ןוֿפ ןוא ןסַאג ןוֿפ שיורעג םעד ףיוא
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 ןעלֿפײװצ עקילייה סָאד רָאנ טינ ןיוש זיא סָאד ןוא) טלֿפײװצ ל"רהמ
 ןסאג יד ףיוא "שינרעטצניֿפ יד , ןזָאלסױרַא רע לָאז יצ ,(ןקידנֿפַאש ןדעי ןוֿפ
 :הליֿפּת ַא טימ טָאג וצ ךיז טדנעוו רע .ןשטנעמ יד וצ

 !טָאג ,עגר רעטסרעוושע רעד ןיא רימ ףלעה א

 רע ,טרעקרַאֿפ :טינ טדניװשרַאֿפ לֿפײװצ רעד :טסיזמוא זיא הליֿפּת יד

 -מוא ענעגייא ןייז ,קנַאדעג רענעגייא ןייז) ?טלַאטשעג, יד :ךיז טקראטש
 :םיא וצ טגָאז ,(ארומ ענעגייא ןייז ,טייקרעכיז

 .טעּבעג ןיימ ןרעה טינ טסעוו וד ,םייו ךיא

 -- ךיד ןענרָאװ ןעמוקעג ךיא ןיּב םורַאד

 .טעּבעג ַא יו ,ייז ךיוא לָאז גנונרָאװ ןיימ

 ,ךימ ןטָאנקעג טכַאנ עצנַאג ַא טסָאה דוד

 -- החיצר ןוא טײקטלַאק טימ ךימ טמערוֿפעג

 ,םייל רָאנ ןייז וצ ןעוועג ױזַא טוג זיא רימ ןוא

 טזעימעגסיוא קיאור ןוא טיט ןגיל וצ

 דרע רעד ןוֿפ ךעלדנייטש ןוא ךעלעדמעז עלַא טימ

 .ױזַא טייקיּבייא זיּב טייקיּבייא ןוֿפ

 ללכּב זיא סָאװ-וצ :רענײמעגלַא רעמ ַא ,ויטָאמ רעיינ ַא וצ טמוק ָאד

 ןגעװַאּב ןוֿפ טעּפמיא רעד ןוא ורמוא יד סָאװ-וצ ?ןּבעל ןוֿפ טסַאל עסיורג יד

 ,םייל רָאנ ןייז וצ , *ױזַא טוג, טינ זיא ?ליצ ןטמיטשַאב ַא וצ ןייג ןוֿפ ,ךיז

 ךעלדנייטש ןוא ךעלעדמעז עלַא טימ טשימעגסיוא קיאור ןוא טיוט ןגיל וצ

 ןֿפַאשַאּב סָאװ ּבילוצ ?"יױזַא טייקיּבייא זיּב טייקיּבייא ןוֿפ ,דרע רעד ןוֿפ

 טּבעל סָאװ ,עיצרעניא עקיּבייא יד זיא סָאד ?סָאװ ּבילוצ ןֿפאש ןוא ?ןרעוו

 ..רוטַאנ רעצנַאג רעד ןיא ןוא זדנוא ןיא

 -עניא ךיז ןיא טרעהרעד רעֿפַאש רעד ןעוו ,טלָאמַאד אקווד רעּבָא

 ןרעוו וצ רַאֿפעג יד טליֿפרעד ןוא ,םיטש עקידנרעֿפעלשניײא יד-טָא קיניװ

 ,םיא ןיא ףױא-טכַאו טלָאמַאד אקווד -- ליצ ןייז ןייז ריקֿפמ ןוא ןזָאלעגּפָא

 -מיא-סגנוֿפַאש רעסיורג רעד ,ןּבעל ןוֿפ טֿפַארק יד ףיוא םיא ןיא טרעקַאלֿפ
 -ירט ,סיוא טיירש ל"רהמ רעד ןוא -- ,טײקנסָאלשטנַא עקיּביולג יד ,טעּפ

 :קידנריֿפמוא

 ,טלַאטשעג ,שינעטלעהַאּב ןייד (ןיא) וצ דניװשרַאֿפ

 רעיורט ןייד ןוא ןבעל ןרַאֿפ ארומ ןייד לָאז סע
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 -- ,קעװַא שינעטלעהַאּב ןייד ןיא ריד טימ
 ,רעדנואוו ןסיורג ןוֿפ העש יד טעװ ןעמוק ןעוו
 ,חרזמ ןוֿפ טכַאנ יד טֿפױלטנַא סע יו יזזַא
 .ןֿפױלטנַא ךיוא גנולֿפײװצרַאֿפ ןייד טעוו ױזַא

 ןטענק ךיד לָאז ךיא ,טקישעג טָאג ךימ טָאה סע
 ןדָאּב ןקידרענייטש ןוֿפ ןלייטּפָא ךיד לָאז ךיא
 למיה ןיא ןָא ךיז טדניצ סָאװ ,ןייש ןטשרע םעד טימ ןוא
 .סעטָא ןקידעּבעל ַא ריד ןיא ץזָאלּבנירַא

 טָאה ל"רהמ רעד רעּבָא ."טינ ליוו ךיא, :לָאמַאכָאנ טגָאז *טלַאטשעג, יד
 ןיא ,ןעוועג רבוג ייז טָאה רע ,תוקֿפס ענייז רַאֿפ ארומ ןייק טינ ןיוש רעמ

 ןענייז טנכיײצעגנָא .טינרָאג ןוצר ןייד זיא סע, :"טלַאטשעג. רעד וצ טגָאז רע
 .."ענייד םישעמ עלַא ןוא ריד רַאֿפ טכענ ןוא געט ,ןגעוו עלַא ןיוש

 ,םיא ןיא טּבעלעג טָאה סָאװ ,סָאד :טריֿפמואירט ןוצר סרעֿפַאש םעד
 סָאװ ,רעקיצנייא רעד, -- ,םלוג רעד ...ןּבעל ןגייא ןַא ןּבעל וצ ןָא טּביײה

 ןֿפַאשַאּב זיא -- ?טולּב רַאֿפ טולּב ןסיגרַאֿפ געמ סָאװ ,רעטצניֿפ ןייז געמ

 .ןרָאװעג
 ןּבעל טָאד זיא'ס .ןזעוו ןדעי ןוֿפ ןּבעל סָאד יו טינ ךָאד זיא ןּבעל ןייז

 -רעקרַאֿפ יד יו רעמ טינ זיא טלעוװ רעד ףיוא ןעמוק ןייז .רעֿפַאש ןייז ןוֿפ
 -רַאֿפ, רעדָא ןטייקכעלגעמ ענעטלַאהַאּב סרעֿפַאש ןייז ןוֿפ רענייא ןוֿפ גנורעפ

 גנוֿפַאש עדעי ..ןגָאז טלָאװ רעקיטילַאנַאָאכיסּפ ַא יװ ,"ןשטנואוו עטקיטש
 ידּכ רָאנ הליחּתכל ןֿפַאשעג טרעוו רע :םלוג רעד סע זיא רעמ ךָאנ :סע זיא
 םענעגרָאּברַאֿפ ןטימ םענייאניא) טּבעל סָאװ ,שינרעטצניֿפ רעד ןזָאל וצ
 ךיז ,ןּבעלסיױא ךיז -- טלעוו רעצנַאג רעד ןיא ןוא -- ל"רהמ םעד ןיא (טכיל
 רעד .ןײגֿפױא טעו טכיל סָאד רעדייא ,ןקידיילסיוא ךיז ,ןעמערוטשסיוא

 םעד גנַאגסיוא ןַא ןוא ,קורדסיוא ןַא ןּבעג וצ ידּכ רָאנ ןֿפַאשעג טרעוו םלוג
 ןטיוט וצ זומ םעד ,"גיוא רַאֿפ גיוא ןוא ןָאצ רַאֿפ ןָאצ ןענָאמוצֿפױא; זומ
 ל"רהמ ןיא טּבעל זומ רעקיזָאד רעד ..טֿפיג םענעגייא ריא טימ גנַאלש יד

 רעד ןעוו ,ןגעקטנַא םיא שואעדַאט רמוּכ ןוֿפ טלַאטשעג יד טמוק טָא .ןיילַא
 רעסיוא טינ ,ל"רהמ םעד ןיא ךָאנ טּבעל רע ןעוו ,ה"ד ,טיוט ךָאנ טגיל םלוג

 :טגָאז רע ןוא ,םינּפ סל"רהמ ןרַאֿפ שואעדַאט ךיז טקערשרעד ,םיא

 ?ןגױא ענױזַא ריד וצ ןעמוק ןענַאװ ןוֿפ ,עז רָאנ

 .הרובג עצרַאווש ןוא ײז ןוֿפ טצירפש החיצר

 ןּבעל ןיימ ןיא ןױש ּבָאה ךיא ?בר ַא וצ החיצר טמוק יו

 טכירעג ןקילײה םעװֿפ סרעטייע ףיוא ןוא תוסיֿפח ןיא
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 ,ןדיי ןוֿפ רעמינּפ ליֿפ ױזַא ןעזעג

 ךָאנ לָאמנייק ןוא ,עקיאײלרעלַא ןגיוא ליֿפ יױזַא

 .ןגיוא סנדיי ַא ןעז וצ רימ ךיז טכַאמעג טינ טָאה

 רעתמא טימ ריד ףיוא קוק ַא ןָאט ןלָאז סָאװ

 -- טציא ענייד יוװ ,סַאה ןזייּב ,החיצר רעשינלזג

 ..םלוג ןדליוו ַא ןוֿפ ןגיױא יו ,סיוא ןעעז ייז

 -צניֿפ עזייּב יד ןוא קוק םעד ןעזרעד שואעדַאט טָאה ןילַא ל"רהמ ןיא

 ןוא) רע סָאװ ,שודיח ןייק טינ זיא סע ןוא ,ןגיוא סמלוג םעד ןוֿפ שינרעט

 .םיא רַאֿפ ןקָארשרעד ױזַא ךיז טָאה (טלעוו "עשרמוּכ; ,*עמורֿפ, עצנַאג יד

 .ןגיוא "ענױזַא, ןעזעג טינ ,ןדיי זדנוא ייּב ה"ד ,םיא ייּב ןעמ טָאה לָאמנייק

 -- ןײזטסואווַאּב רעזדנוא ןוֿפ לגיּפש םעד ןיא -- ןּבָאה ןיילַא רימ ךיוא ןוא

 טינ טכַאמעג ךיז רשֿפא ןוא -- טסואוועג טינ ןּבָאה רימ .ןעזעג טינ  ייז

 ,רענָאיזיװ ןלַאינעג ַא ןעוו ןוא .ָאד זדנוא ייּב ןענייז ייז זַא --- קידנסיוװ

 ןייז ףיוא טָאה רֶע ןוא ,ייז טעז רע זַא ,טכודעגסיוא ךיז טָאה ,ןריּפסקעש

 ןּבָאד ,דוסיקָאלײש רעזדנוא טלעוװ רעד טגָאזעגסױא רעגייטש ןשידייזטינ

 קָאלײש ,רעטכַארטעגסיוא ןַא זיא קָאלייש !לוּבליּב ַא זיא'ס, :ןגירשעג רימ

 רעטמעלקרַאֿפ ,רעטקיטשרַאֿפ טימ ןּבָאה רימ ןעוו ןוא "!רערעזדנוא טינ זיא

 ערעזדנוא ןוֿפ תוללק ערעטצניֿפ ,עזיּב יד טגָאזעגכָאנ גנוקיצטנַא

 תמקנ םוקנ/ רעזדנוא ןוֿפ ,"ךתמח ןוֿפש- רעזדנוא ןוֿפ ,םיטויּפ

 ןלָאז סָאד ןעוו יו ױזַא ,טגָאזעגכָאנ ייז רימ ןּבָאה -- "ךוֿפשה ךידבע םד

 רעזדנוא ןוֿפ רעקיטש עקידעּבעל ,עסייה ןייק טינ ןוא םיקוסּפ רָאנ ןייז

 רעזדנוא ןעוו ןוא .ןצרַאה ןטמסרַאֿפ טײקנֿפלָאהַאּבמוא ךרוד ןוא ןטקיניײּפעג

 --- ןקילַאיּב ןיא -- רעטכיד:סקלָאֿפ ןסיורג םעד ןיא -- טָאה ןײזטסואווַאּב

 ,ליומ סקילַאיּב טימ ,ןײלַא ךיז רימ ןּבָאה ,טצילּבעגֿפױא לָאמַא טימ ףלח ַא יו
 ןגעלעג זיא עגַארֿפ רעד ןיא "?טסױֿפ רעזדנוא זיא ואוו ןוא, :טגערֿפעג

 ,רעגָאזנָא-םערוטש ַא יו ,סָאכע טנזיוט טימ טָאה רע ןוא ,רעֿפטנע רעד ןיוש

 ,עיצולָאװער רעשיסור רעד תעּב טלעוו רערָאג רעד רעּביא ןגָארטעצ ךיז

 ץלַא ךָאנ ןּבָאה רימ רעּבָא ,לעמָאה ןוא ווענישיק ןוֿפ ןעמָארגָאּפ יד ךָאנ

 יו ױזַא ,רעֿפָארטש-סטלעװ םעד .,טולּב-"םלוג, רעזדנוא ןוֿפ רעֿפטנע םעד

 -רַאֿפ ןוא םענעסיּברַאֿפ ןייז ףיוא טָאה ָאריּפַאש .ל זַא ןוא ,טרעהרעד טינ

 ךיז טָאה סע ןוא ,טמיורעגנייא לָאמַא רעדיו םיא זדנוא ןֿפוא םענעגיווש

 ךיז ןיא ןרעֿפטנע רימ ןכלעוו טימ ,"רעטכעלעג רעטיורק רעד טקיטשעג

 ךָאנ רימ ןּבָאה -- ,טלעוו רעד ןוֿפ ןיזמוא ןצרַאװש םעד ףיוא קינייוװעניא

 רימ ןוא ,סע ןרעה רימ זַא ,ןסיוו טלָאװעג טינ רעדָא ,טסואוועג טינ ץלַא

 .."שיטסילַאער, טינ זיא'ס :טלּפַאלּפעג ןּבָאה
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 "שיטסילַאער, טינ ןייז וצ ןעזעגסיוא טָאה "םלוג, סקיווייל .ה ךיוא

 -כעלגעטיגָאט ערעזדנוא ןוֿפ טלעוו רעטיוט רעד ןיא ןּבעל סָאװ ,יד רַאֿפ

 ןיא ןגָארטרעּביא שטָאכ עלייו ַא ףיוא ךיז ןענעק סָאװ ,יד רעּבָא .ןטייק

 -רעד"יוו ריא רַאֿפ ןײלַא ךיז טציא טיוט סָאװ ,טלעוו רעשיטּפילַאקָאּפַא רענעי
 סיֿפ ענעעזעג טינ ,עקיזיר ןוֿפ טירט, יד יוװ ,ןעזעג רָאלק ןּבָאה -- ,טרוּבעג

 ןוֿפ ײייה רעטסיוװ רעד רעּביא *ןענַאּפשוצמורַא ןָא ןּבייה (םלוג ןוֿפ טירט יד)

 ץעגרע ןוֿפ סױרַא ךיז ןסייר סעג יװ ,ןעזעג ןּבָאה ייז ..."םערוט:רעֿפניֿפ,

 ,םורַא (םלוג םעד) םיא ןעלקיוו ןוא ךיז ןליונק ,ךיור סנקלָאװ ןוא ןעמַאלֿפ

 ייילק יד זדנוא ףיוא טינ ןעד ןענערּב) ןענערּב וצ ןָא ןּבייה רעדיילק ענייז

 -לעוו ףיוא ,טייק רעד ןוֿפ ןסירעגּפָא ךיז טָאה סָאװ ,םלוג רעד) רע .(?רעד

 -נזָאלסױרַא ,רעקיניזנַאװ ַא יו ,ךיז טלגנַאר, (ןטלַאהעג םיא ןּבָאה רימ רעכ

 ןדניװשרַאֿפ ןעמַאלֿפ יד .דרע רעד וצ טלַאֿפ רע .תולוק עטקיטשרַאֿפ קיד

 -יילק ענייז .רעטציירעצ ַא ףיוא-טגנירּפש רע .רעווש טמעטָא ןוא טגיל רע

 .."טרירעג טינ --- ןיילַא רע רָאנ ,טנערּברַאֿפ ןענייז רעד

 ןטשרױע םוצ ּבָאה ךיא ןעוו ,1921 ןיא ,קורדנייא ןיימ ןעוועג זיא סָאד

 ףיוא ןזייוואוצנָא ךָאנ ןעוועג קיטיינ זיא טלָאמַאד ."םלוג םעד, טנעיילעג לָאמ

 זַא ,טּבײלגעג טינ ייז ןּבָאה שואעדַאט יו ױזַא סָאװ ,יד ןוֿפ תועט םעד

 ןוֿפ טצירּפש החיצר, סָאװ ,ןגיוא ןּבָאה ןענעק עגר ןייא וליֿפַא לָאז ל"רהמ

 ךיז ױמוּכ רעד טָאה "?בר ַא וצ החיצר טמוק יוװ,) "הרובג עצרַאוװש ןוא ייז

 דנַאטשֿפױא ןכָאנ ,המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ךָאנ ,טציא .(טרעדנואוועג

 ?ָאטעג ןיא סנ רעד, עמַארד רענעגייא סקיווייל ךָאנ ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא

 יו ,"םלוג, ס"רהמ זַא ,רָאלק זיא --- רעבַארַא יד טימ המחלמ רעד ךָאנ

 ,גואעז עשיטנַאמַאר ןייק טינ ןעוועג זיא ,ןזיוועג זדנוא םיא טָאה קיווייל

 .גנואעזסורַאֿפ ַא (ענייז סעמעָאּפ ערעדנַא ןוא "ףלָאװ רעד, יו ױזַאו ראנ

 תיראש רעד ןוֿפ ןטטנעמ ךעלנעזרעּפ טציא עלַא טינ ןעד רימ ןענעק

 ץעגרע ןוֿפ ךיז ןסייר סע; יוװ ,ןעזעג ןגיוא ערעייז טימ ןּבָאה סָאװ ,הטילפה

 רעדיילק ענייז ,םירַא םיא ןעלקיוו ןוא ךיז ןליונק ,ךיור סנקלָאװ ןוא ןעמַאלֿפ

 ןוא געט ןוֿפ טינ ןעד רימ ןסייוו --- *?וו"זַאא וו"זַאא ןענערּב וצ ןָא ןּבייה

 ןיא ןּבָאה ןלעוו ןילַא טלָאװ זדנוא ןוֿפ רענייא טינ ןעוו ,טכענ עזָאלֿפָאלש

 רעד ףיוא ןָאט וצ קוק ַא חוּכ ןייז ןוא שרוֿפמה םש סל"רהמ תושר ןייז

 עצרַאװש ןוא ייז ןוֿפ טצירּפש החיצר; סָאװ ,ןגיוא טימ טלעוו רעקידתועשר

 "?הרובג

 טָאה קיווייל ןעוו ,קירוצ רָאי קיסיירד טימ ךיוא ,טציא רָאנ טינ רעּבָא

 עטסקידעּבעל יד ןוֿפ ענייא ןֿפַאשַאּב רֶע טָאה ,ןֿפַאשַאּב טלַאטשעג-ל"רהמ יד

 ןטלַאטשעג עטסלַָאער זוא
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 גנופַאש ןייז רא רעפַאש רעד

 ןיא ןעוװעג טקיטשרַאֿפ זיא סָאװ ,שטנואוו רעד זיא סָאד -- םלוג רעד

 -ַאב סל"רהמ .ןיזטסואוװַאּברעטנוא (סנעמעלַא רעזדנוא ןיא ןוא) סל"רהמ

 רע -- ןײזטסואוַאּברעטנוא ןייז רעּבָא ;השודק עקיטכיל -- זיא ןייזטסואוו

 יז יוֿפ טצירּפש החיצר/ סָאװ ,ןגיוא יד ןוֿפ זדנוא וצ טקוקעגסײרַא טָאה

 םיא ןעוו ,ןייז רבוג טנעקעג רע טָאה ןײזטסואווַאּב ןייז ."הרובג עצרַאוװש ןוא

 טייקנייר סחישמ רַאֿפ טיירג טינ ךָאנ זיא טלעוו יד זַא ,ןרָאװעג רָאלק זיא

 לָאז רע זַא ,רעלטעּב ןטלַא םייּב ןעוועג לעוּפ טָאה רע ןוא .,טייקילייה ןוא

 ןעמוקעגנָא םיא זיא טכייל ױזַא טינ .טייצ רעד רַאֿפ ןעגנערּב טינ ןגנוי םעד

 םעד -- ןײזטסואוַאּברעטנוא ןייז ןוֿפ "הרובג עצרַאװש, יד ןשרעהַאּב וצ

 -רַאֿפ סרעֿפַאש ןייז ןוֿפ דניק ַא ןעוועג זיא ,םלוג רעד ,רע ,עקַאט תמא .םלוג

 ןליוו םענעגייא ןייז ןגירק וצ ןסירעג ךיז טָאה רע רעּבָא ,ןליוו םענעגרָאּב

 גייצעג לקיטש םוטש ַא רָאנ ןייז ןוא --- םלוג ןּביילּב טלָאװעג טינ טָאה רע

 ןגילע ןּבילב רעמ ןיוש טנעקעג טינ טָאה רע ּביוא .ןליצ סרַאה ןייז רַאֿפ

 רעד ןוֿפ ךעלדנייטש ןוא ךעלעדמעז עלַא טימ טשימעגסיוא קיאור ןוא טיוט

 טייקליטש ןייז ,שינרעטצניֿפ ןייז, ןטייּבסיוא טזומעג טָאה רע ּביוא ,"דרע

 טסולגעג םיא ךיז טָאה -- ,"ןשטנעמ ןוֿפ ןוא ןסַאג ןוֿפ שיורעג םעד ףיוא

 ...ןגעװַאּב ײרֿפ ךיז ןענעק שטָאכ

 רע .ןקָארשעג ןָא ּבױהנָא ןוֿפ ךיז ל"רהמ טָאה טנעמָאמ םעדיטָא רַאֿפ

 ליוו רע סָאװ ןייז טעוו םלוג רעד זַא ,ןעוועג רעכיז טינ ןָא ּבױהנָא ןוֿפ זיא

 ,לֿפס ַא ,קנַאדעג ַא ןסירעגסױרַא ךיז טָאה ןילַא םיא ייּב ...ןכַאמ םיא ןוֿפ

 טינ ןייז ,טֿפַאש רע סָאװ ,סָאד טעװ -- השעמ א ףיוא הישק ַא -- רעמָאט

 ,רע טגָאז ,ןײלַא ּבָאה ךיא, .."שטנעמ רעקידעּבעל, ַא -- רָאנ ,"םלוג , ןייק

 ץרַאה סנקידנעמוק םעד ןיא המיגּפ ַא רעטרעוו עקידעקערש עניימ טימ

 םוצ טדנעװעגּפָא לזמ ןייז טנעה עניימ טימ ןיילַא ּבָאה ךיא , ..."טכַאמעג

 געוו רעקידרעטייוו רעצנַאג רעד ןוא ."גנושימעצ ,שינעלמוטעצ ,ןייּפ ןוֿפ געוו

 םיא רַאֿפ) זיא --- ,ןרָאװעג ןֿפַאשַאּב ןיוש זיא רע יו ,םעד ךָאנ ,םלוג ןוֿפ

 .גננשימעצ ,שינעלמוטעצ ,ןייּפ ןוֿפ געו ַא (ןעמעלַא זדנוא רַאֿפ ןוא ןיילַא

 ..זיא רע סָאװ ,ןייז לָאז רע זַא ,םלוג םעד ןעגניווצ רדסּכ זומ ל"רהמ רעד

 זיא סָאװ ,רעדנואוו ַא ,השעמיסקלָאֿפ רעד ןיא יו .טינ זיא םלוג רעד

 לֵאֹב סעדעי זומ סָאװ ,רעדנואו ַא זיא סע .ןעשעג לָאמעלַא רַאֿפ לָאמניײא

 רעזדנוא ףיוא) טסייה סָאד ,םלוג םעד ןֿפַאש ןוֿפ טקַא רעד .ןעשעג יינ'ס ןוֿפ

 -צניֿפ רעד ףיוא ןליוו ןייז ןרירטנעצנָאק סל"רהמ ןוֿפ (ןושל ןשיגָאלַאכיסּפ

 "יוד רע .סעצָארּפ ַא רָאנ ,טקַא ןייק טינ זיא ,תוחילש רעשימלוג רערעט

 ןיא ךיז טניֿפעג ל"רהמ רעד .טּבעל םלוג רעד סָאװ ,טייצ עצנאג יד טרש
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 ןוא גנורירַאּב רעקידנעטש ןיא -- גנוגנערטשנָא רעקידנֿפַאש רעקידנעטש
 "יטַאמַארד ַא זיא ל"רהמ ...גנוֿפַאש רענעגייא ןייז טימ ףמַאק ןקידנעטש ןיא
 ייא ענייז טימ ,ןיילַא ךיז טימ רעטלַאה-המחלמ רעשיגַארט ַא ,טלַאטשעג עש
 .תֿפומ-לעּב רעכַאֿפנײא ןַא -- ,השעמ:סקלָאֿפ רעד ןיא יו טינ ,תוחוּכ ענעג

 ןעמָאנ ןטימ -- ןטייווצ ןיא ;דליּב ןטשרע ןיא ןעזעג רימ ןּבָאה סָאד
 .רעקיטנעק ךָאנ סע זיא -- "טנעוו;

 סל"רהמ ןוֿפ "טנעוו, יד ןיא ןסָאלשעגנייא ןּביילב טינ ליוו םלוג רעד
 ..ףןענַאד ןוֿפ סױרַא ,רע טגָאז ,ליוו ךיא; .גנע םיא זיא סע .דחוימ רדח
 וצ דרומ טיירג עגר עדעי זיא םלוג רעד .ןייא םיא טמענ ל"רהמ סָאװ םיוק
 ןגָאױט טינ ליוו רע ...עגַאל רעשמלוג ןייז טימ ןכַאמ םולש טינ ליוװ רע ...ןייז

 ,טֿפַארק יד ...טינ תיּבה:לעּב ןייק זיא רע רעכלעוו רעּביא ,טֿפַארק ַא ךיז ןיא
 סָאװ ,(ל"רהמ ןוֿפ) ןליו רעד :ור ןייק טינ םיא טיג ,םיא ןיא טּבעל סָאװ

 טימ םענייאניא טעּפמיא :טרָא םוצ וצ םיא טדימש ,םיא רעּביא טשרעה

 ..עמַארד ןייז זיא סָאד -- טײקיזָאלטכַאמ
 ַא רָאנ ,עכַאֿפניײא ןייק טינ ,ןײלַא ל"רהמ יוװ טקנוּפ ,זיא םלוג רעד

 ..טלַאטשעג עשיטַאמַארד-ףיט ,עקידתוריּתס ,עטריצילּפמָאק
 ןיוש ןּבָאה סע סָאװ ,עגַארֿפ יד רימ ןיא טֿפיטרַאֿפ טָאה *םלוג רעד,

 רעזדנוא זיא רשֿפא :קיוויל .ה ןוֿפ סעמעָאּפ עקידרעירֿפ עקינייא טקעוועג
 ןקעלּפטנַא ךיז ןזָאל ןייא ןיא טלַאה רע (* ?רעקיטַאמַארד ַא רָאג רעטכיד

 ענעדײשרַאֿפ ןשיװצ ,םלוג ןוא ל"רהמ ןשיװצ -- ןטקילֿפנָאק זדנוא ראֿפ

 ...רעדנוזַאּב יז ןוֿפ ןרעדעי ןיא ןטֿפַאשנגיײא
 םיא ליוװ סָאװ ,ל"רהמ ןגעק טעוועטנוּבעג םלוג רעד ךיז טָאה סָאװ רָאנ

 שינועטַאמ ןוא ימ סיורג טימ ;רעמיצ ןייז ןוֿפ טנעוו ריֿפ יד ןיא ןסילשנגייא

 םלוג רעד טעזרעד טָא רעּבָא ;ןקיאורַאּב וצ םיא ןעגנולעג ל"רהמ םעד זיא
 טימ לוֿפ רעדיװ ןיוש זיא רע ןוא -- לקינייא סל"רהמ םעד ,ןעלהרובד

 -עג ַא ,טכעֿפעג רעיינ ַא םיא ןיא ןָא ךיז טּבײה סע :שינרעטַאלֿפ ןוא ורמוא

 רימ זיא סע, :טגָאז רע ...ןכעלשטנעמ םעד ןוא ןשמלוג םעד ןשיװצ לגנַאר

 :םיא טסייה ל"רהמ ."רימ ףיוא טקוקעג טָאה יז לָאמ סעדעי ןעוו ,ןעוועג טוג

 ךיוא טנַאה ַא רַאֿפ ןוא, :שידניק ױזַא םלוג רעד ּפָא ךיז טֿפור ."ליטש יז,

 :גנערטש ןרעװ זומ ל"רהמ "?ןעמענ טינ יז ךיא רָאט

 ךָאנ זיא ,ןרָאװעג טכעלטנֿפערַאֿפ זיא "םלוג רעד, ןעוו ,1921 ןיא (י

 קיוויל רעדייא ךָאנ ,ןרָאי עגנוי יד ןיא רָאג ןױוש זַא ,עוועג טנַאקַאּב טינ

 יא ןבײרוע וצ ןוואורפ טכַאמעג רע טָאה ,קרעוו ענייז ןקורד ןּבױהעגנָא טָאה

 .םרָאֿפ רעשיטַאמַארד
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 -- ןסױוװ יז ..ריא ףיוא טינ וטסרָאט ןקוק וליֿפַא

 ,ןּבעל רעדנַא ןַא רָאג טנכײצעגנַא זיא ריד רַאֿפ

 .ךַארפוע רעדנַא ןַא ןעמעטָא וצ טֿפול רעדנַא ןַא

 .ןליֿפרעד ,ןעזרעד טייצ רעד טימ סע טסעוו וד

 ,טייקמוטשש ןייד ןיא ןסָאלשרַאֿפ ,סוטש ייז ליױורעד

 !םוטוע ייז -- ססרעה דוד

 יאוו ןואע ןגערֿפ וצ ףיוא טינ טרעה רע ;םוטש ןייז טינ ןעק רע רעּבָא

 ןיק טינ "שטנעמ רעקידעּבעל ַא, ןייז וצ םיא טיצ סע "?עלהרובד זיא

 טרעה רע ןוא ..תוחילש רעלעקנוט ַא סעּפע ןוֿפ רעריֿפסױא רעשיֿפַאלקש

 .טײהײרֿפ ןייז טצענערגַאּב סָאװ ,םעד ןגעק ןעוועטנוּב וצ ךיז ףיוא טינ

 טרעוו ןוא ל"רהמ םעד עלייו ַא ףיא רעטנוא ךיז רע טיג רעמָאט

 עטיוט ַא ןוא טייקמוטש ערעטצניֿפ ַא סעּפע סע זיא ,קינעטרעטנוא ןוא םוטש

 ױזַא ,"םמוד  קיטש ַא קירוצ ןרעוו לָאז רע ןעוו יו ױזַא ,טייקינעטרעטנוא

 ןייז טכיײהעגניײרַא םיא ןיא ןּבָאה טינ לָאמנייק רָאג לָאז ל"רהמ ןעוו יו

 ...םעטָא-סנּבעל

 ל"רהמ ןעוו ,זיא עמַארד רעד ןיא ןטנעמָאמ עטסשיגַארט יד ןוֿפ רענייא

 ןוא םלוג ןרַאֿפ ("שינרעטסניֿפ ךרוד, טסייה סָאװ ,דליּב םעד ןיא) טייטש

 :םיא וצ טגָאז

 ןטעּבעגסױא רעדנואוו ּבָאה ךיא ןוא
 :ןרערט ןוא ןייּפ ךרוד ,ריד רַאֿפ טָאג יב

 ,טינ טעז רענייק סָאװ ,ןעז ןענעק טסלַאז
 ,טינ טרעה רענייק סָאװ ,ץלַא ןרעה ןוא
 שינעֿפיט רעד ןיא ןלייא ןיינ
 ,טָארט ןייד טימ וטסלָאז ןריּפשרעד

 ,ןענערּב טינ ףוג ןייד לָאז רעײֿפ ןיא
 ,ןעקנירט טינ ךיז -- רעסַאװ ןֿפיט ןיא
 ןטניוו עטסטייו יד ןוֿפ תוחיר יד

 זָאנ ןייד טימ וטסלָאז ןקעמשרעד
 ןרעוו לָאז ףוג ןייד -- ףרַאד ןעמ ןעוו ןוא
 ,טֿפול יו ,קיטכיזכרוד ןלַארטש יװ
 -- ןעלדנַאװרַאֿפ ךיז ןטיױוצ ַא ןיא ןוא
 ..הארנ וניאו האור ַא ןייז טסלָאז
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 ,ןּבעל ןייד רַאֿפ גנוּבױהרעד גָארט ךיא
 .הרובג עטשטנעּבעג -- טנעה ענייד רַאֿפ
 ,טרעווילגרַאֿפ ,ץלָאה יו ,טסייטש וד -- וד ןוא
 ;טמירקעצ -- לױמ רעד ,פמעט -- טא יד
 ןעלסקַא-רעיומ עטיירּב ענייד ףיוא
 ;םייל ןוֿפ רעצ רעטױט רעד טגיל ךָאנ
 ךיז ןעלגנעלש ךָאנ טנעה ענייד ףיוא
 ,םירעוו עטּבױטשרַאֿפ ,עטרעגעלרַאֿפ
 ןליימ רַאֿפ טרַאּפש םעטָא ןייד ןוֿפ ןוא
 ..ןיטשש ןטלױֿפעצ ןוֿפ חיר רעד

 ,םייל ןוֿפ רעצ ןטױט םעד טימ רעדָא ןטלַאה המחלמ רדסּכ זומ ל"רהמ

 טונימ ןייא ףיוא רָאט ל"רהמ .ןשטנעמ ןוֿפ רעצ ןקידעּבעל םעד טימ רעדָא

 סָאװ ,ןטלַאטשעג ייווצ יד ןשיװצ טכיוועגכיילג םעד ןטיה וצ ןסעגרַאֿפ טינ

 .טלַאטשעג רעקיטֿפניק רעד ןוא רענעגנַאגרַאֿפ רעד -- םלוג םעד ןיא ןּבעל

 תוחלש עטצעל סמלוג םעד

 ,טולּב ןסָאגרַאֿפ סָאד :תוחילש ןייז ןריֿפסױא סיוועג טעוו םלוג רעד

 ןֿפרַאװֿפױרַא טלָאװעג שואעדַאט רמוּכ רעד טָאה םיא רַאֿפ דלוש יד סָאװ

 יד יא ,עדייּב ןוא --- ,ךיוא ּפָאק ןייז ףיוא ןלַאֿפ טעוו ,ןדיי ,זדנוא ףיוא רָאנ

 םעד ךָאנ ןוא ,טולּב םעד רַאֿפ ןלָאצ ןלעװ ,טלעוו עשרמוּכ יד יא ,עשידיי

 סָאר ןטיוט ,ןײלַא ךיז ןטױט -- תוחילש עטצעל ןייז ןָאט םלוג רעד טעו

 רעד טגָאז יוװ --- םורָאװ ,ןָאט ןומ סע טעװ רע ...טלעוו רעד ןיא עזשעמלוג

 ;ל"רהמ

 גנוטרַאוורעד ןייא רָאנ זיא ןּבעל סעצנַאג ןייד

 .קיטיױנ רימ טסרעוו וד ןעוו ,.סעגר ענעי ףיוא

 יד טימ המחלמ עכעלרעֿפעג ַא םלוג רעד טריֿפ ,ןעמוק סעגר ענעי זיּב

 :ןּבעל ןוֿפ תוחוּכ עשיטָאַאכ עטשימעצ עלַא ןוא "תוחור-לייה,

 ןעלטימ עלַא ןכוז יז.

 ...ןריֿפרַאֿפ ,ןריֿפּפָארַא ,טירט יד זדנוא ןעיײרדַאֿפ
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 .רָאלקמוא רעייז ןיא ןוא עקידֿפושיּכ ,עכעלרעדנואוו עכעלטע ןיא ןוא
 ןוא ךיז ןעלגנַאר סמלוג םעד רעטכיד רעד זדנוא טזייוו ,רעדליּב ערָאלק טייק

 ,ןיזמוא ןוֿפ ץנַאט םעד ,תוחור יד ןוֿפ ץנַאט םעד ןטימניא ךיז ןרעטנָאלּפ

 יד טײרדרַאֿפפ סָאװ ,ץנַאט םעד ,טלעװ רעד ןיא טצנַאטעג טרעוו סָאװ

 טעמּכ ּפָא םיא טסייר ןוא םיא טרעטייורעד ןוא םלוג םעד ןוֿפ "טירט
 וצ ןָא רעדיװ טּבײה רענעי זיּב ,ל"רהמ םעד .,רעֿפַאש ןייז ןוֿפ ןצנַאגניא

 :םיא וצ טגָאז ןוא םיא ףיוא הטילש יד ןגירק

 ,םינפ ןייד טמירקעצ ױזַא טָאה ןיזנַאװ ביוא

 ,טענרַאֿפ ,רעה .ןיזנַאװו רעד ריד ןוֿפ ךיז ןָאטּפָא לָאז

 תוחילוע ןייד טסָאה .ןּבעל ןייד טימ ךיז טסליּפש וד

 וטסָאה ןיוש ןוא ףוס םוצ טריֿפרעד טינ ךָאנ

 ױד רעכעלקילגמוא ,ןעקנוזעגנייא תעגושמ ןוא קערש ןיא

 ?ךײרֿפ ןייד טימ ןוא ןָאטעג טייקיטכיל ןייז טימ וטסָאה סָאװ

 ?ןֿפרָאװעצ ,טייזעצ ייז וטסָאה ואוו

 -- ריד ףױא קערש רעדליוו ַא ,שינרעטצניֿפ ַא

 ,ןרָאוװעג דנילּב ןענייז ןגיוא ענייד ּבױא !ףיוא ךַאװ

 קירוצ גנערּב ,ןגיױא עדנילּב טימ ךוז ײג

 .ןּבעגעג ריד ּבָאה ךיא סָאוװ ,טייקיטכיל יד

 !ףיוא ךַאװ

 טכַאמ רעד ןיא זיא םלוג רעד .ןינע רעּברַאה ַא זיא גנוכַאװֿפױא יד

 -עגניירַא טנעה יד ןיא םיא טָאה ל"רהמ סָאװ ,קַאה יד .שינרעטצניֿפ ןוֿפ

 -- ּפעק עשידיי ןיא רָאג טֿפערט יז ןוא .ןײלַא ךיז ןוֿפ ןיוש טקַאה ,טגייל

 רעד זיא רָאנ טינ .טלֿפײװצרַאֿפ זיא ל"רהמ ...ןציש ףרַאד יז סָאװ ,יד ןיא

 -ַאש רעד :ןלעֿפַאּב וצ םיא ןָא רָאג טּביה רע -- חילש ןייז טינ רעמ םלוג

 -רעד עמַארד יד ...גנוֿפַאש ןייז וצ ןרעוו וצ טֿפַאלקשרַאֿפ רַאֿפעג ןיא זיא רעֿפ

 -ַאלק םלוג רעד ןעוו ,םיא טכיירגרעד יז .טקנוּפ ןטסכעה ריא וצ ךיז טנעענ

 ןוא ,טקיטשרַאֿפ טנייו עלהרובד .סמערָא ענייז ןיא ןיירַא ןעלהרובד טרעמ

 ל"רהמ ןיא ףיוא טכַאװ טלָאמַאד .ןֿפלעה ריא לָאז סע רעוו ָאטינ זיא סע

 -צעל ןייז ןריֿפסיױא, -- םלוג םעד טגניווצ רע ןוא -- טֿפַארק עקילייה יד
 ...םעטָא ןטצעל ןייז ןכיוהסיוא :"תוחילש עט

 ערעווש ַא ראֿפ סָאװ רעּבָא ,רבוג ,ףוסילּכ-ףוס ,םלוג םעד זיא ל"רהמ

 ,רעּפמעט, רענעגייא ןייז טימ ןריֿפ טזמעג רע טָאה המחלמ ערעטיּב ןוא

 !תוחילש ןייז ןָאטעג טָאה יז זיּב ,גנוֿפַאש "רעשידניק ךיילגוצ ןוא רערעווש
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 לכה :ךדס

 ,םלוג רעד סָאװ ,ףמַאק םעד ןוֿפ ךיוא יו ,ףמַאק םעד-טָא ןוֿפ גנַאג רעד

 ,לגנַארעג םעד ןוֿפ ןוא ,ןײלַא ךיז טימ טריֿפ ,םלוג סיוא ןרעוו ליוו רעכלעוו

 םעד ןשיוװצ וצצורתיו ןטסקינייוװעניא םעד ,אֿפוג ל"רהמ ןיא רָאֿפ טמוק סָאװ

 ,קלָאֿפ ןשידיי ןוֿפ געוו ןטלַא םעד) ןחישמ ףיוא ןטרַאװ ןוֿפ ,השודק ןוֿפ געוו

 םעד ,געוו םעיינ םעד ןוא ,("קיּבייא ,ןוחטּב לוֿפ ,קידלודעג ,ליטש, זיא סָאװ
 ,"עקינייז סָאד טנייֿפ םייּב ןעמענּפָא. ןלעוװ ןקידלודעגמוא ןוֿפ ,הרובג ןוֿפ געוו

 ןיא ןרָאװעג טקעלּפטנַא טעקַאנ לַאטורּב ױזַא זיא סָאװ ,טקילֿפנָאק רעד --

 ןדײמרַאֿפ ןלעוו ןשיװצ הריּתס עשיגַארט יד ,עיצולָאװער רעשיסור רעד

 -נעמַאזצ םעדיטָא ןוֿפ םזיטַאמַארד רעד -- .,ןסיגרַאֿפ טולּב ןוא -- טולב

 .עמעָאּפ רעד ןוֿפ טלַאהניא:טּפיוה רעד זיא ,סנליו עקיטכעמ ןוֿפ סיוטש

 "עג ןיא ,ענייֿפ ןוא ןדָאזיּפע ָאד ןענייז סע .טלַאהניא רעצנַאג רעד טינ רעּבָא

 "ייש עטנעָאנ ןייק טינ ןּבָאה סָאװ ,ןגָאלַאיד ,עכייר רעדליּב ןיא ןוא ןעקנַאד

 טינ ,םלוג םעד ןוא ל"רהמ ןשיװצ ּפָא ךיז טליּפש סָאװ ,ףמַאק םוצ טינ תוכ

 .רעדנוזַאּב ייז ןוֿפ ןדעי ןיא רָאֿפ טמוק סָאװ ,לגנַארעג םעד וצ

 םעד ןוא ל"רהמ ץוח ַא ןענָאזרעּפ עקיטכיוו רעייז ךיוא ָאד ןענייז סע

 "טיג רעד ןוֿפ גנורעּפרעקרַאֿפ יד -- שואעדַאט רמוּכ רעד :ןענייז סָאד ;םלוג

 עכלעו ןוא ,זדנוא וצ סַאה ריא ןוֿפ "דימ, זיא עכלעוו ,טלעװ רעשידיי

 "ייא רעזדנוא רַאֿפ יו ,טייקינעּפשרעדיװ רעזדנוא ראֿפ ױזַא טינ ךיז טקערש

 "מיט רעד ,"תוברוח יד ןוֿפ רַאה רעד, -- םוחנּת ;"ןייג וצ טיירג ןייז, ןקיּב

 שימעג ַא -- ,ןּברק ַא רַאֿפ ךיז ןעגנערּב רעזדנוא ןוֿפ ,ןדייל ערעזדנוא ןוֿפ לָאּב

 ךָאנ זיא רעכלעוו ,חישמ -- רעלטעּב רעגנוי רעד ;ןעז-לעה ןוא תעגושמ ןוֿפ

 יװ .ךַאװש ןוא טרַאצ ןקיווייל ייּב זיא רעכלעוו ןוא ,ןעמוק וצ ןֿפורעג טינ

 םענעֿפלָאהַאּבמוא טימ לוֿפ ןוא ,ןיּפ רעזדנוא יו ,קירעיורט ,דניק ַא

 וצ טזיילעגסיוא טייצ רעייז ןעמוקעג טינ ךָאנ זיא סע סָאװ ,יד ףיוא תונמחר

 -- ץיירק ןטימ ןַאמ רעד :איבנה והילא -- רעלטעּב רעטלַא רעד ;ןרעװ

 ערעייז סָאװ ,עקידרע-רעטנוא יד ןוא תוחור-לייה יד ;רעלטעב יד :;סוזעי

 ידָאמ ַא סעּפע טימ סיוא ךיז ןענעכייצ רעטרעוו ןוא ןעגנַאלק ,ןשינעשטּפעש

 טכַאמ ןטלַאטשעג עקיזָאד יד ןוֿפ עדעי ...םטיר ןקידֿפושיּכ ,ןטקַאהעגּפָא םענ

 ,תודוס .תונויער עיינ טימ ןָא יז טקיטעז ייז ןוֿפ עדעי ,רעכייר עמעָאּפ יד

 זיולנ ,טייקידעּבעל רעלוֿפ ריא ןיא ןּבעגעג טינ זיא יז ןוֿפ ענייק ...ןכורּפש

 סָאד ;ןזעװ ריא ןוֿפ טייז ןייא ףיוא רָאנ בור סָאד ןוא --- ריא ףיוא קנואוו ַא

 רעזדנוא ןקעוװ ייז ..סעקסַאמ רָאנ ןטלַאטשעג ןייק טינ ךעלטנגייא ןענייז

 טזָאל ,רעגייטש ַא ,ױזַא .זדנוא ןצייר ,זדנוא ןריגירטניא ייז ,טייקירעגיינ

 טריפ רע סָאװ ,ןסעומש עלוֿפסינמײהעג יד טימ שואעדַאט ןעור טינ זדנוא
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 זיא לסָאי יװ ױזַא ,םלוג (רעקידנגלָאֿפ) ןייז זיא סָאװ .,ךַאנָאפ םעד טימ

 רעֿפניֿפ ןיא רעלטעּב יד וצ ךיז קידנעדנעוו ...םלוג (רעקידנרילעּבער) ס"לרהמ

 :שואעדַאט טגָאז ןדיי עלַא קידנעניימ ןוא םערוט

 ?טרָאוװ ןייק טינ טגָאז ןוא ןגיױא יד טימ ריא טצָאלג סָאװ

 טנרָאצרעד ןוא טרעטיברַאֿפ ודנוא ןשיוצ טבעל ריא

 .ברָאה םעד -- רע יו ,ןרעײא ןרָאצ םעד טגָארט ןוא

 ,טקינייפעג ןעד קיניױו ךייא רימ ןבָאה יצ

 ?הטיחש רעד וצ ךייא טריפעג ןוא טפדורעג ,טנערּבעג

 ,ךייא וצ סַאה רעזדנוא ןוֿפ גנַאל ןיוש דימ ןענייז רימ

 רעמ סָאו ןוא ;החיצר רעקימַאלֿפ רעזדנוא ןוֿפ

 ,טײקטרַאה רעייא טימ זדנוא ןגיוא יד ןיא ךיז טֿפרַאוװ ריא

 ,ןפיל עטֿפײטשרַאֿפ ,ענעסיּברַאֿפ ערעייא טימ

 ,הר ןגעוו םולח רעזדנוא ריא טרעטשעצ רעמ ץלַא

 .םַאה סעד זדנוא ןיא ריא טרעקַאלֿפעצ רעמ ץלַא

 ןכַאמ טינ ךייא טימ רימ ןלעוװ סםולש ןייק

 ,קערש רעזדנוא ,ריא טייז םולח רעזייּב רעזדנוא לייו

 ,ךייא טימ דרע ןייא ףיוא ןײגמורַא טינ ןענעק רימ

 ..טֿפול ןייא ןעמטָא ןוא ןוז ןייא ןוֿפ ןטכױלַאּב

 יו ,ןגיל רימ סָאװ ,רַאֿפרעד ,רמוּכ סקיווייל טיול ,ץלַא זיא סָאד ןוא

 -עג רעייז ּפעק ערעזדנוא וצ סיוא ןזָאל ייז ...סנסיוועג ערעייז ףיוא ,טגָאז רע

 טינ ייז ןזָאל רימ ,"ור ןגעוו םולח, רעייז ןרעטשעצ רימ ...דלוש ןוֿפ ליֿפ

 :יא עטייווצ ַא .הנעט ןייא זיא סָאד ...זדנוא ןוֿפ ךיז ןעורּפָא

 -- ןֿפױהרעטײש ןֿפױא טסיזמוא ךייא ןענערּב רימ

 ?ץנַאט םוצ יו רעײֿפ ןייז וצ ריא טייג סָאװ

 ,זדנוא ףיוא לַאֿפרעּביא ןייק טינ ריא טכַאמ סָאװ

 ?קעה ןוא ןלעקַאֿפ טימ ,ךייא ףיױא רימ יװ

 טָאה טרָאד .ןקילַאיּב ייּב טרעהעג רימ ןּבָאה "!זיא ואוו טסױֿפ ַא,

 .טגערֿפעג ךיז ייּב סע ןּבָאה ןיילַא רימ --- ,הניכש יד זדנוא ייּב טגערֿפעג סע

 טימרעד .הנעט עקיזָאד יד ,רמוכ רעד ,אנוש רעד זדנוא וצ טָאה "םלוג. ןיא
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 -- םלוג רעד -- טסױֿפ סל"רהמ זַא ,שינערעהוצנָא יו ױזַא קיווייל טיג

 טסייה סָאד ,ףורסױרַא סרמוּכ םעד ףיוא רעֿפטנע ןימ ַא סעּפע ךעלטנגייא זיא

 ןכַאז עלַא יד רעּבָא ...עגַארֿפ סנדיי ןייק טינ ףיוא רעֿפטנע רעשידיי ןייק טינ

 ןעקנואוו לטניּב ַא רעמ זיא שואעדַאט רעצנַאג רעד ,וויטיניֿפעד טשינ ןענייז

 וצ סַאה סרעטסיולק םעד ןוא סחלג םעד ןוֿפ עיגָאלַאטַאּפָאכיסּפ רעד ףיוא

 ַאמַארד ערעדנַא ךיוא .ןרילומרָאֿפ רָאלק ךיז טזָאל סָאװ ,סעּפע יוװ ,זדנוא

 (* םוחנּת םענעגושמ םעד רעדָא םלוג םעד ,ל"רהמ ץוח ַא ,ענַאסרעּפ סיט

 יקַארַאכ עטנכײצעגילוֿפ יװ ,סעקסַאמ-רעטַאעט רעמ ,טגָאזעג יװ ,זענייז

 ןכַאמ וצ -- ךעלגעמ טינ ךיוא טֿפָא ןוא -- קיטיינ טינ זיא רַאֿפרעד .ןרעט

 .שוריּפ ןצנַאג ַא ייז ןוֿפ

 טכיירגרעד טינ קיווייל טָאה טייקטרעטיילעג עשירעלטסניק עלוֿפ ןייק

 סָאװ ,עמעָאּפ רעשיטַאמַארד רעד ןוֿפ ןרעטקַארַאכ-טּפױה יד וצ עגונּב ךיוא

 -עט ןוא -רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא טכַאמעג טמירַאּב ױזַא םיא טָאה

 רעדָא ערָאלק רָאג טינ ָאד ןענייז רעטכיזעג ערעייז ןיא ךיוא .טלעװ-רעטַא

 טינ רעדָא טייקידשטשוטמ עקיזָאד יד ןוא .ןכירטש עשינָאמרַאה רָאג טינ

 "רַאֿפ רעד ןוֿפ -- ןינע םצע םעד ןוֿפ רָאנ טינ ךיז טמענ טײקטקידנערַאֿפ

 ללעלנוט יד ךיז טּבעװ סע ואוו ,טֿפול-סיסּפילאקָאּפָא ןוא -הלּבק רעטלּפענ

 זיא טײקרָאלק טינ רעד ןיא .ןטייצ-סמלוג םעד ןוא -סחישמ ןוֿפ עירעטסימ

 "עג רעשיטעָאּפ רעֿפײר גונעג טינ ךָאנ סרעטכיד םעד קידלוש לָאמ טֿפָא

 טסײרד גונעג טינ ןוא טמולחרַאֿפ וצ טלָאמַאד ךָאנ ןעוועג זיא רע .קנַאד

 םעד ןיא ןיירַא ךיז ןענעבנג סָאװ ,ןטייקיטייז עלַא יד ןדײנשוצּפָא ףרַאש ןוא

 -טינ ַא ,טושּפ ,לָאמ טֿפָא זיא טיײקרָאלק טינ יד .עיזַאטנַאֿפ סרעלטסניק

 ...ליֿפוצ ןּבעג ןלעוו ןוֿפ ךיז יז טמענ לָאמ שרעדנַא ןַא ןוא ,טײקיטרַאֿפ

 "רַאֿפ יו ןוא לקנוט יװ ןייז "םלוג, ןוֿפ ?טלַאהניא, רעד געמ רעּבָא

 רָאלק ךעלרעדנואוו זיא ליטס ןוא םטיר (רעקידנטייּב ךיז טֿפָא) ןייז -- טלקיוו

 סָאװ ,עירול רענעגושמ רעד ,טזיױו סע יװ ,זיא פיטָאטָארּפ סמוחנת ('

 םיא טנַאמרעד רע .ןעמוה ןיא ןרָאי-רעדניק ענייז ןוֿפ טקנעדעג קױוייל

 טָאה רע סָאװ ,דיל םעניא -- ,*קלָאֿפ עשידיי סָאד טניױואוו ַאד, דיל םעניא

 "םלוג} ןֿפױא טעּברַאעג טָאה רע ןעוו ,טייצ רעקיּבלעז רעד ןיא ןּבירשעג

 ענעטלַאהַאּב ַא טֿפַאשקנעּב ַא םיא ןיא ךיז טקעוװ סע. זַא ,רע טגָאז טרָאד

 ,רעלטעּב ןקידנעקניה םעניא ןרעוו לוגלוגמ וצ ,ןרָאי עקידשלגניי יד ןוֿפ ךָאנ

 עירול) לטעטש רעזדנוא ןיא סַאג וצ סַאג ןוֿפ ןעגנירפשמורַא טגעלֿפ סָאװ

 "ןעווש ,ןרַאוטָארט רעּביא עילוק ןייז טימ ןּפַאלק ןוא (ןעמָאנ ןייז ןעוועג זיא
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 יד ךרוד ןקירדוצסיוא קיווייל ךיז טימ ןעגנואעז עטסלקנוט יד .ךַאֿפניײא ןוא

 ךרוד ןרעװ ןעגנואעז יד .ןלָאּבמיס עטסכַאֿפנײא יד ןוא רעטרעוו עטסרָאלק

 טימ טײקֿפיט "םלוג, ןיא ךיז טרָאּפ קידנעטש טינ ןוא ,רערָאלק טינ םעד

 ךָאד טּביײילּב רעלעֿפ ןקיזָאד םעד ףיוא טקוקעג טינ רעּבָא .טייקיטכיזכרוד

 ןייז טיול ,םעלּבָארּפ-טנורג ןייז טיול ,םענרַאֿפ ןייז טיול זַא ,קורדנייא רעד

 ,ןטלעװ עטרעטיצעגֿפױא יד ןוֿפ םעטָא ןטיירּב ןוא ןֿפיט םעד טימ ןעמעטָא

 רעד ןוא ןטלַאטשעג-טּפיױה יד ןוֿפ םזיטַאמַארד ןכעלנייוועגרעסיוא םעד טיול

 רעד, זומ -- ןלעטש עקיצנייא ךס ַא ןוֿפ טייקשיריל רעכעלנעזרעּפ-רעּביא

 רעשידיי רעד ןוֿפ ןעגנוכיירגרעד עטסכעה יד וצ ןרעו טנכערעגוצ "םלוג

 ...עיזעָאּפ

 ןּביילּב וצ טינ ןליוו ןשירעֿפעש םעד ןוא טומ םעד טַאהעג טָאה קיווייל

 "עג ןענייז סָאװ ,רעדיל יד ןוֿפ ,רעדיל עטשרע ענייז ןוֿפ ןטנעמגַארֿפ יד ייּב

 ןיק טינ ,ןקעלֿפ ךָאד ,טלעוװ רעקידנֿפַאש ךיז ןייא ןוֿפ ןקעלֿפילּפענ ןעוו

 ףיונוצ ,רעמ ץלַא רעטייוו סָאװ ,םיא ןיא ךיז ןסיג ןקעלֿפ-לּפענ יד .טלעוו

 עציַאג רעּבָא ,עקיטכיזכרוד רָאג ןייק טינ ךָאנ ןוֿפ םינמיס ךיז ןזייוו סע ןוא

 .ןעיידיא עשירעלטסניק עסיורג ןוא

 טָאה רע .ןָא טשרע ךיז טּבייה ,ןּבירשעג ךיא ּבָאה ,געוו רעתמא סקיווייל

 ,רענעייל ענייז ,זדנוא רַאֿפ ןוא רעטכיד ןרַאֿפ טנֿפעעג ןוא -- ןּביוהעגנָא ךיז

 .ןויטקעּפסרעּפ ערעטיירּב ןוא ערעטיירּב ץלַא

 עס
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 ןשיריל וצ קיטנַאמָאר רעשיריל ןוֿפ
 עמַארד רעד ןיא --- םזילַאער

/ 1921 --- 1929 / 

 ריפניײרַא

 ךיז ןֿפַאש ןשיטַאמַארד סקיווייל ןוֿפ ליטס רעד טָאה "םלוג. ןכָאנ
 -עגרעּביא רע זיא םזיטנַאמָאר ןשילָאּבמיס-שיריל ןוֿפ .טרעדנעעג קרַאטש
 יד ןוֿפ ךשמ ןיא רע טָאה סעמַארד ןּביז עצנַאג .םזילַאער ןשיריל וצ ןעגנַאג
 יד, 1922 ,"שרעדנַאא :1921-;"סעטַאמש?) ןּבירשעגנָא ןרָאי רעקיצנאווצ
 ,"טרעקעל שריה, ;1926 ,יּפַאש, ;1924 ,"טָארקנַאּב ;1923 ,"הכולמ עמירָא

 -ַאער רעקיצניװ רעדָא רעמ ַא יז ןּבָאה עלַא ןוא --- (1929 ,"ןטייק}ה 7

 -נענערּב ןוֿפ טייצ ַא ,ַאזַא רימ ןיא טייצ ַא זיא סע; ...רעטקַארַאכ ןשיטסיל

 ןיא טייצ ַאע -- (* ,1923 ןיא ןּבירשעג רע טָאה ,"תמא ךָאנ טשרָאד ןקיד
 סע יוװ ,טָאה רע ןוא ."ךימ טרעצרַאֿפ תמא ךָאנ טשרָאד רעד סָאװ ,ַאזַא רימ
 "יא ןייז ןוֿפ .רָאנ טינ ןקימורַא םענוֿפ תמא םעד טניימעג ,טזייוו

 יד ןיא וסָאלשעגנייא ןּביילּב טנעקעג טינ רעמ טָאה רע .ןּבעל ןטסקינייװענ

 .עיזַאטנַאֿפ ןייז ןוא -- ךיא ןלעודיווידניא ןייז ןוֿפ "טנעוו ריֿפ,

 יו ,ךַאװ ױזַא םיא ןיא ןרָאװעג טציא זיא סָאװ ,ןסיוועג רעלַאיצָאס רעד

 ןּבירשעג רע טָאה ,"רעצעמע? ...ןעור םיא טזָאלעג טינ טָאה ,טנגוי רעד ןיא

 ןייז ןיא ןקוררַאֿפ ךיז ןעק רעצעמע; -- לקיטרַא-?שֿפנה ןוּבשח. םענעי ןיא

 ךיז ןעלדנח ןוא ןעגנַאהרָאֿפ עװָאזָאר טימ רעטצנעֿפ יד ןעגנעהרַאֿפ ,לּביטש

 -ויִנ ,"טייצ וצ טייצ ןוֿפ, ךוּבלמַאז ןיא *שֿפנה ןוּבשח ןוֿפ וואורפ ַא. ('

 | | | .22 יז ,1923 ,קרָאי
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 ןוֿפ ...ליּפש ןוֿפ רעווש טרעו רימ ןוא -- סע טסייה ,ליּפש .ןיילַא ךיז וצ
 ןיא טליֿפעג רע טָאה ןָא זייוודניק ןוֿפ (* ."ךָאנ רימ סע טייג ןָא זייוודניק
 זיא יז ןוא) טינ םיא טלעֿפעג סָאװ ,טלעוו יד זַא ,סעּפע ןָאט וצ גנַארד ַא ךיז
 טינ סעּפע ןָאט וצ -- ,שרעדנַא ןרעוו לָאז (ןעוועג ןלעֿפעג טינ קראטש םיא
 עצרוק ַא זיולּב .קורדסיוא םענעגייא ןייז טול ,טלעװו רעד טימ רָאנ ,ןיא

 ןטשרע ןכָאנ ןוא תעּב .קיריל-ךיא רענייר ןוֿפ ןעוועג טּפַאכרַאֿפ רע זיא טייצ
 ,ךיל סָאד ןרָאװעג רעדמערֿפ ןוא רעדמערֿפ ץלַא םיא זיא גירק-טלעוו

 -נרעיילש ,ןטײקמַאזנייא עמערַאװ ,ןעגנומיטש עסיז, טימ ךיז טנגונַאּב סָאװ
 יװ זַא ,םיא טרעוו רערָאלק ןוא רערָאלק ץלַא ,ווז"ַאא "ןטייקשיטעטסע עקיד
 "ייא ףיוא טלײטרוארַאֿפ ךיז, ןעמ טָאה ,רעּבײרש ַא ןרָאװעג זיא ןעמ רָאנ
 רע טָאה ,טרָאװ ..."ורמוא ןשישטנעמ ןוֿפ קָאלג ןיא ןגָאלש ןוא ןייטש וצ קיּב
 -ֿפיױא ,גנורעדירּברַאֿפ רעכעלשטנעמ ןוֿפ דנוּב, זיא ,ןײלַא ךיז וצ טגָאזעג
 ,תמא --- טרָאװ ...טייהנייא --- טרָאװ ...טײקמַאזנייא רעכעלשטנעמ ןוֿפ רעזייל

 (** ."טָאג --- טרָאװ ;טייקנייש

 יס ע ט ַא מ ש. .א

 יד זיא ,"םלוג, ןכָאנ ןּבירשעגנָא טָאה קיווייל סָאװ ,ךַאז עטשרע יד

 -רעטַאעט שיטסילַאער ַא זיא סָאד ."סעטַאמש; -- ןטקַא ריֿפ ןיא עמַארד

 .עזָארּפ ןיא ןּבירשעג ,ליּפש

 "עג טָאה רע סָאװ ,קרעװיעזָארּפ עטשרע סָאד ןעוועג טינ זיא סָאד
 רימ יװ ,טכַאמעג רעירֿפ ןיוש טָאה רע .םרָאֿפ רעשיטַאמַארד ןיא ןבירש

 טמַאטש וואורּפ רעטשרע רעד .קיטש:רעטַאעט ןּביירש וצ ןוואורּפ ,ןסייוו

 -על ַא) "עיצידנַאק, ַא ףיוא ןעוועג זיא רע ןעוו ,1905 --- 1904 ןרָאי יד ןוֿפ

 "טינ ַא ןעוועג זיא סָאד .ןעמוה טָאטש-סטרוּבעג ןייז ןּבעל ףרָאד ַא ןיא (רער

 "עג טקורדעג טינ לָאמנייק זיא ןוא --- שיאערּבעה ףיוא קרעוו טקידנערַאֿפ

 רע טָאה ,עזָארּפ ןיא ןוא עשיטסילַאער ַא ךיוא ,עמַארד עטייווצ ַא .ןרָאװ

 יד (+** .(1912) ריּביס ןיא (טכעלטנֿפערַאֿפ טינ טציא זיּב ןוא) ןּבירשעגנָא

 ױזַא ,"סעטַאמש. ןוֿפ סרעֿפױלרָאֿפ ןענייז קרעװ עשיטַאמַארד ייווצ עקיזָאד

 ןיא טַאהעג טָאה (1908) "חישמ ןוֿפ ןטייק יד, עמעָאּפ עשיטַאמַארד יד יו

 .טרָאד (*

 ,24 יז ,טרָאד (י*

 ("טײהיירֿפ יד !אוו טרָאד,) 4 לטיּפַאק רעירֿפ עז (יי*

} 208 { 



 ."םלוג, ןיא ןעגנַאגעגֿפױא רעטעּפש ןרָאי טימ ןענייז סָאװ ,ךעלדנרעק ךיז
 -ָאלק קרעוו-טנגוי םעד טימ גנודניּברַאֿפ יד "םלוג, ןוֿפ לַאֿפ ןיא זיא ךָאד
 סעמַארד עשיטעָאּפ ייווצ יד ."סעטַאמש. ןגעוו ךיז טדער סע ןעוו יו ,רער
 םענוֿפ לייט ַא ,ףָאטש םענוֿפ טײקשירַאדנעגעל יד :ןכַאז-ךוּת תוֿפּתושּב ןּבָאה
 טייקכעלנע עקיצנייא יד .ןוויטָאמ לייט ַא ןוא (חישמ ,הלואג) אֿפוג ףָאטש

 -ַאמַארד יד זיא *"סעטַאמש, ןוא סעמַארד-טנגו" ייווצ עטנָאמרעד יד ןשיווצ
 יד טינ זיא הביבס יד וליֿפַא ,ליטס רעשיטסילַאער רעד ןוא םרָאֿפ עשיט
 תעּב ,עקירעמַא ןיא ןּבעל ןשידיי םענוֿפ דליּב ַא זיא *סעטַאמש, .עקיּבליז
 ,דנַאלסור ןיא ּפָא ךיז ןליּפש סעמַארד ייווצ עקידרעירֿפ יד

 שידיי רענַאקירעמַא ןייק טינ ,ןעמונעג ְךוּת ןיא ,"סעטַאמש, זיא ךָאד
 -טלַא ןצלָאטש ַא ןוֿפ עמַארד יד ,טרעקרַאֿפ ,סע זיא רעכיג .ליּפש-רעטַאעט
 -טסייג רעד ,רעקיטכיר ,רעדָא טסייג םעד ךיז ןלעטשנגעקטנַא סנדיי ןשימייה
 רעד ןלעטשנגעקטנַא ...עקירעמַא רעשידיי-שיטנַארגימיא רעד ןוֿפ טייקיזָאל
 טרעטילעג רעמ זיא סָאװ ,טעטילַאער ַא טעטילַאער רעקידעכָאװ רעיורג
 ןעיירשטימ טינ, ...םזילַאער סקיווייל טײטשַאּב םעד ןיא -- ,ןּביוהרעד ןוא
 רעד טימ --- ,לקיטרַא ןַא ןיא ןּבירשעג רעטעּפש רָאי עכעלטע טימ רע טָאה
 .עקיטרעוונגעק סָאד ןעמענ עי ּביוא ןוא ...יז ןענעֿפנח טינ ןוא טרַאוװנגעק

 סע ןגָארטקעװַא ,סע ןעלדנַאװרַאֿפ ,ןײלַא ךיז רעּביא סע ןּביוהרעּביא זיא
 עשיטסילַאערישיריל ענייז עלַא ןיא ןָאטעג קיווייל טָאה סָאד (* ."סױרָאֿפ
 ."סעטַאמש, ןיא ךיוא ןָאטעג רע טָאה סָאד ,סעמַארד

 םעד ןעוועג זיא פיטָאטָארּפ ןייז סָאװ ,דלעה:טּפיױה רעד ,עזַאמ יכדרמ
 ;םייה רעיינ רעד ןיא שיזיֿפ זיולּב זיא ,ןַאטלוס לאומש 'ר ,רעווש סרעטכיד
 רע טליֿפ ,רעגייטש ַא ,ױזַא ,דמערֿפ ריא רע זיא המשנ ןוא ץרַאה ןייז טימ

 ןּבעל ןוֿפ םיאנּת ערעסעּב ןֿפמעקסיױא זַא ,עקימורַא יד ןליֿפ סע יװ ,טינ
 .קיטכיוו ללכּב זיא סָאד זַא ,רעדָא ,רקיע רעד זיא "ךיז ןטעּברַאֿפױרַא רעדָא
 ןוֿפ שטָאכ ןוא .ןטרעוו ערעלעדייא ןוא ערעכעה ןוֿפ טלעוװ ַא ןיא טּבעל רע
 קרעוװ ַא ,גנוֿפַאש-הביבס עשיּפיט ַא ןייז וצ סיוא *סעטַאמש. טעז ףיואיןּביוא
 "ידניא ןַא רָאנ ,עלַאיצָאס ןייק טינ ךוּת ןיא סע זיא ,ףמַאק ןלַאיצָאס ןוֿפ

 יד -- ,"טײהיײרֿפ יד ואוו טרָאד, יװ ױזַא ,עמַארד עשיגָאלָאכיסּפ-לעודיוו

 .ריּביס ןיא ןבירשעג רעירֿפ רָאי ןעצ ַא טימ טָאה קיווייל סָאװ ,עסעיּפ
 יכדרמ זיא הביבס יד .דיחי ַא ןוֿפ עידעגַארט יד זיא *סעטַאמש;

 ,סָאד ץלַא קיטשינ ןוא ןיילק רַאֿפ טלַאה רע .רעדיוורעד ןוא דמערֿפ ןעזַאמ

 ן'א ,"טייקכעלקריוו רענַאקירעמַא יד ןוא רעלטסניק רעשידיי רעד, (י

 | ,1924 ,יַאֵמ ןט-17 ,"טייהיירֿפ,
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 ,ייז ;רעיט ױזַא סע זיא ןשטנעמ ,עטסטנעָאנ ענייז ךיוא ,עקימורַא יד סָאװ
 טלעטש ךעלטנעגייא סָאװרַאֿפ ןוא ליוו רע סָאװ ,טינ ןסייוו ,טייז רעייז ןוֿפ

 ןוֿפ ּפָא רעמ ךָאנ םיא טדמערֿפ סָאד ןוא --- ןייא קידתונשקע ױזַא ךיז רע

 ,רבדמ ַא ןיא יו ,טּבעל רע ןוא ,ייז

 סירָאמ ןיא טַאהעג ּבָאה ךיא סָאװ ,קורדניא רעד ןעוועג זיא סָאד

 (1921 ,רעּבמעצעד ןט-6 םעד) זיא *סעטַאמש; ואוו ,רעטַאעט-טסנוק סצרַאװש

 סקיווייל ןעוועג ,בגא ,זיא סָאד ..ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא לָאמ !טשרע םוצ

 .רעטַאעט ןיא טויּבעד

 עטנלע ןוֿפ קיירטס ַא --- קיירטס ַא זיא ליּפש םענוֿפ טקנוּפלטימ רעד

 -ַאמש טקינײר ןעמ ןוא ּפָא טּבײלק ןעמ ואוו ,ּפַאש ַא ןיא ןדיי עכעלטע

 ךיוא ןוא םלוע םענוֿפ ךס ַא סָאװרַאֿפ ,ךַאזרוא יד ןעוועג סָאד זיא -- ,סעט

 .ףמַאק ןלַאיצָאס ןוֿפ עמַארד ַא רַאֿפ ןעמונעגנָא סע ןּבָאה ןטנעזנעצער יד ןוֿפ

 ןעמָאנ רעתמא רעד זַא ,טציא ךיוא ךיז טכוד ןוא טכודעג רעּבָא ךיז טָאה רימ

 -- עזַאמ יכדרמ רָאנ ,סעטַאמש טינ זיא עמַארד רעד ןוֿפ (רקיע רעד לייוו)

 קיטש ַא ,טרעקרַאֿפ רָאנ ,סעטַאמש טינ .דלעה-טּפיױה םענוֿפ ןעמָאנ רעד

 ןעוו ,ןגיוא עניימ רַאֿפ טּבעװשעג טָאה סע סָאװ טָא -- טינַארג רעשילַארָאמ

 גנַאגרעטנוא ןשימָאנָאקע .ןוֿפ םעלבָארּפ יד טינ .רֶעטַאעט ןוֿפ קעװַא ןיּב ךיא

 ןלעטשנגעקטנַא ךיז ןקיטסייג ןוֿפ .עמַארד יד רָאנ ,טריסערעטנַיארַאֿפ ךימ טָאה

 הרובג יד רָאנ ,דרוי ַא ןוֿפ טײקכַאװש ןייק טינ .הדירי רעקידנסיורד רעד

 ןוֿפ ,ןָא ןעמוק קיטסַאה :ןעזעג ּבָאה ךיא ...ץלָאטש ןטמעשרַאֿפ ןטלַא ןַא ןוֿפ

 ךיז ןרעטַאמ ,זלעֿפ ַא ףיוא ךיז ןֿפרַאװ ייז ;סעילַאװכ ענטומ-.ןּבירטעג טניוו

 ץלָאטש ןטימ -- רע רעּבָא ,ןעלקערּבעצ .ןעקנעװשּפָארַא ,ןעגנילשנייא םיא

 טסעֿפ ןייטש טּביילּב -- תונשקע רעטשטנעּבעג ,רעלעדייא ,רעמוטש ןייז .ןוֿפ

 - :טרָא ןֿפױא

 טָאה רעטכיד רעד לייוו טינ ,קורדנייא ַאזַא רימ ייּב ןּבילּבעג זיא סע

 ךיא .קרעוו ןייז טימ ןזָאלרעּביא קורדנייא ַאזַא רָאנ ןוא ַאזַא טלָאװעג עקַאט

 ןוֿפ ןעמָאנ םעד טימ ,טרעקרַאֿפ .טלָאװעג סע טָאה רע זַא ,רעכיז טינ ןיּב

 "עג ןסיוא יו ױזַא רע זיא אֿפוג ריא ןיא םיטרּפ ליֿפ טימ ןוא עמַארד רעד

 סעטַאמש :זיא ןעמָאנ רעד .טקעֿפע-סולש רעדנַא ןַא רָאג ןכיירגרעד וצ ןעוו

 סָאד רעּביא רועיש ַא ןָא ךיז טֹרֹוח ,טקַא ןדעי ןיא ,אֿפוג ךַאז רעד ןיא ןוא

 סעטַאמש טימ לוֿפ ּפַאש ןצנַאג ַא ןעמ טעז טקַא ןטירד ןיא ;סעטַאמש :טרָאװ

 "רַאֿפ רּבחמ םעד זַא ,ךיז טכוד סע .סעטַאמש ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ טימ ןוא

 ןָא ןוא רעהֿפיױא ןָא ."סגער, יד ןוֿפ לָאּבמיס רעד ,דליּב סָאד שממ טגלָאֿפ

 .ײסעטַאמש ,סעטַאמש ,סעטַאמש :ןרעיױא יד ןיא םיא טעשזדוה גנונעֿפָאה
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 -ַאװש ייוצ ףיױא עטַאמש ַא ,"רבשנה סרחא ַא זיא (* הילא 'ד טינ

 ןעייג סָאװ ,ײּפַאש-סגער; ןוֿפ םינקז עטנלע עטלַא עלַא יד רָאנ טינ ;סיֿפ עכ

 "וצ םורַא טונימ רָאּפ ַא ןיא םוא ךעּבענ ךיז ןרעק ןוא "קיירטס, ןיא סױרַא

 טינ ?ןצנַאט ןעייג סָאװ ,םיתמ, ,?סעטַאמש; ןענייז ,ןײרַא ּפַאש ןיא קיר

 ןוא -- למיש ןוא ּביױטש טימ לוֿפ זיא ןּבעל רעזדנוא ןוֿפ לקניוו ןייא רָאנ

 -- ןּבעל עשידיי עצנַאג סָאד רָאנ ,םעד ףיא ןקוק וצ תונמחר ַא זיא סע

 ןוא ךעלקיטש ןוֿפ ,"סגער, ןוֿפ ןּבעל ַא זיא -- רּבחמ רעד זדנוא וצ טגָאז

 רעמ ןגיוט ייז ןוא --- ןרָאװעג ןסירעגּפָא ,ןטינשעגּפָא ןענייז סָאװ ,ךעלקערּב

 יכיד רעד טגָאז סע זַא ,זדנוא ךיז טכוד--טסיזמוא !טינרָאג ףיוא ,טינרָאג ףיוא

 "טימ "עשיאָארעה, עלַא יד טסיזמוא ,תולוּבחּת יד ןוא תוצע יד ןענייז---רעט

 סָאד טסיזמוא ,ןּבעל עקיזָאד סָאד ןעװעטַאר וצ ףיוא ןעמונעגנָא ןרעוו סָאװ ,ןעל

 "סקיירטס, יד טסיזמוא ,טײל-*טרַאקשוּפ, ענעזעוועג יד ןוֿפ ךיז ןטעּברַאֿפױרַא

 יד ףיוא הֿפסוה ַא טימ יּפַאש ןקיטכיל, ַא ןליוו סָאװ ,ןדײ-סעטַאמש יד ןוֿפ

 -ַאט יד טימ ןיז יד ןרעטנענרעד וצ זיא ימ יד ןֿפרָאװעגסױרַא ,תוריכש

 עלַאנָאיצַאנ יד ,ןעגנוגעווַאּב עלַא יד -- ןצונ ןָא ,(ןיכדרמ טימ ןירעה) סעט

 -ייז םעט ַא ןָא ..."ןסנַאסענערא יד טימ "סהיחּת; עלַא יד ,עלַאיצָאס יד ןוא

 ןענעק סָאװ :ףױרַא ךיז ףיוא טיצ ןעמ סָאװ ,רעדיילק עקידתּבש יד ןענ

 ןצרַאה ןֿפױא זַא ,דייר עקידבוט-םוי יד ןוא םידגּב עקידבוטיםוי יד ןֿפלעה

 "רַאֿפ ןוא טלקנוטרַאֿפ ןוא טכעװשרַאֿפ ןענייז סע זַא ,קידבוט-םוי טינ זיא

 -עג ענעדייז עלַא טקילֿפעצ ,םעדעֿפ עלַא ןסירעצ ,ןטייקילייה עלַא טּבױטש

 לָאמַא ךָאנ ןוא סעטַאמׂש ,סעטַאמש --- רָאנ ןּבילּבעג ןענייז סע זַא -- .ןּבעװ

 !סעטַאמש

 סָאד :עמַארד רעד ןוֿפ םיטרּפ ךס ַא זדנוא וצ ןדייר ,ךיז טכוד ,ױזַא

 ןוא -- ,עזַאמ יכדרמ ןיירַא טמוק טָא רעּבָא ןעמָאנ ריא ךיוא זדנוא טגָאז

 ,םורַא רָאנ רעּבָא !סעטַאמש -,עקַאט :טגָאז רע .שרעדנַא סעּפע זדנוא טגָאז רע

 'ר יו ,םילּכ ירבש עכלעזַא ןוֿפ עקַאט טײטשַאּב טייהרעמ יד .םיא ןיא טינ

 ענױזַא ,ייוויל רעטלַא יו ,?סעקינטיַארלָא; ענעדירֿפוצ-טסּבלעז עכלעזַא ,הילא

 ,ינע ,רעטכָאט סיכדרמ ,הלּכ ןייז ןוא ייוויל רעגנוי רעד יװ ,ןטסיאָאגע עּפמעט

 ;ירעה ןוז סיכדרמ יװ ,ןגייווצ -- ענעסירעגּפָא םַאטש רעייז ןוֿפ -- עכלעזַא

 ,שואי ןוֿפ םס ןעמעלַא זדנוא ןיא טסיג יז זַא ,ַאזַא עקַאט זיא טייהרעמ יד

 טסייוו רע ןוא) עסַאמ רעד ץוח ַא רעּבָא :טייקטנלע ןוֿפ סנּפָארט ערעטיּב

 סָאװ ,ןקז ַא דיי ַא ,רעטעֿפ ַא סרעקיטַאמַארד םעד טױל ןלָאמעג (י
 .עילע 'ר ןסייהעג עקַאט ןוא ּפַאש-סעטַאמש ַא ןיא טעּברַאעג טָאה

 ז 21 }



 'ר ןַארַאֿפ זיא (עלעקניוו םענעגרָאּברַאֿפ ַא ןיא ץעגרע ,אֿפוג ריא ןיא רשֿפא
 "וצ סָאד ,חוּכ-סגנורעּפכורֿפַאּב רעסיורג רעד ןוא ןדייל ןייז ,עזַאמ יכדרמ
 !ןדייל ןתמא ןדעי ןיא ָאד זיא סָאװ ,גנורעטייל עשילַארָאמ יד ,לדנרעק:יטֿפנוק
 םצע ןייז ןוא ,טריטסיזקע רע רעּבָא ,ףיוא טינ טינרָאג טוט עזַאמ יכדרמ 'ר
 ,ביוטש סנקלָאװ םיא ףיוא ןעייג ןטייז עלַא ןוֿפ .וטֿפױא ןַא זיא ץנעטסיזקע
 ךיז וצ ייז טזָאל רע ;טייקניילק ,טײקיכָאװ ,טייקירעדינ ,ץומש סעילַאוװכ

 !וצ טינ
 ןָאק רע :"עגַאל יד ןרעסעּברַאֿפ, וצ ןטייקכעלגעמ ייווצ רע טָאה טָא

 ּפַאש ןיא ןטעּברַא סָאװ ,ןדיי עטלַא עקירעּביא יד טימ םענייאניא "ןקיירטס;
 זיא סָאװ ,"סָאּב, ןוֿפ החנה ַא ןגירק ןײלַא ןעק רע ;הֿפסוה ַא ןרעדָאֿפ ןוא
 רעמ ךָאנ .קיירטס םוצ "םיּכסמ טינ, זיא רע רעּבָא .ןּתוחמ ןייז ןרָאװעג
 ,"סָאּב, ןטימ טֿפַאשמינּתוחמ יד ןצונוצסיוא קנַאדעג רעד רעדיוורעד םיא זיא
 יד טָא ,טינ ןעד ייז טלעֿפ רעמ --- לייוו ,קיירטס םוצ םיּכסמ טינ זיא רע

 ןלעװ ייז זַא ןוא ?תוריכש יד ףיוא הֿפסוה ַא יװ ,ןדיי עכעלקילגמוא ,עטנלע
 זןייז טוג ןיוש ייז טעוװ ,שדוח ַא רעלָאד ןעצ ךָאנ ,רעלָאד ַא ךָאנ ןּבָאה ןיוש
 יד ןלעװ ?ןדילַאװניא ןייק רעמ ןייז טינ ייז ןלעװ ףרעװ רעגניי ייז ןלעוו
 יד ןָא ןענָאמרעד ךיז ייז ןלעװ ?ןרעטייוורעד טינ רעמ ךיז ייז ןוֿפ רעדניק
 -ַאװש ,עקנעמערָא יד ,ייז ךָאד ?ןסעגרַאֿפ ןּבָאה ייז סָאװ ,ךעלתויתוא עקיטכיל
 ,טגָאזעג-סנייטשמוא ,ליֿפיװ ;טוג ןייז רשֿפא טעװ ךעלתושֿפנ עיורג ,עקניכ
 -ַאמ יכדרמ ,רע רעּבָא ?ןדירֿפוצ ןייז ןלָאז ייז זַא ,ןּבָאה ןצנַאגניא ייז ןֿפרַאד
 "מיס רעד ,טַארקָאטסירַא רעקיטסייג רעד ,רעטקַארַאכ רעלעדייא רעד ,עז
 -רַא רערעװש רעד ןוֿפ רָאנ ןעד טדייל רע -- ,סוחי ןטלגָאװרַאֿפ ןוֿפ לָאּב
 ,שטנעמ רעד סָאװ ,רקיע רעד טינ ןעד זיא ?תוריכש עניילק יד ןוא טעּב
 ןעד ןיז טיג סע טעװ ןוא ?טקירעדינרעד זיא רענייז ץלָאטש רעד

 יד ןעוו ,גנוכעװשרַאֿפ ערעגרע ןַא ןוא ,גנורעדינרעד ערעסערג ַא ךָאנ

 רַאֿפ "ףמַאק, ַא סעּפע ךרוד ןרעו טלעטשרַאֿפ ןלעװ ענייז םירוסי עֿפיט
 ?"ןעגנורעסעּבסיוא, עשירַאנ ,עקיטשינ ,עניילק סעּפע

 ןטסקינייװעניא ןלוֿפ ,ןכייר ַא ןוא תוגשה עכיוה ,עלעדייא טימ שטנעמ ַא

 סָאװ ,דמערֿפ םיא ןענייז סָאװ ,ךעלשטנעמ עניילק ןשיווצ ךיז טניֿפעג ןּבעל

 ,רעדניק ענעגייא ענייז ;ןײטשרַאֿפ טינ םיא ןענעק ןוא טינ םיא ןעײטשרַאֿפ

 טייקטנלע ןייז ;טלעֿפ םיא סָאװ ןוא זיא רע סָאװ ,טינ ןסייוו עטסטנעָאנ ענייז

 יז ןקירדסיוא וליֿפַא זַא ,ץענערג ַא ןָא ןוא ףוס ַא ןָא ױזַא ,ףיט ױזַא זיא

 טרעה ןוא -- ןדייר לָאמ עכעלטע ןָא טּבײה רע) טינ רע ןעק רעטרעוו ןיא

 ןעמ רעדָא ,טינ םיא טײטשרַאֿפ ןעמ :טסיזמוא זיא סע זַא ,טעז רע ,ףיוא

 -ײלַאּב סָאװ ,תונווּכ ןיירַא ליומ ןיא םיא טגייל ןעמ ,שלַאֿפ םיא טײטשרַאֿפ

 זומ רע ,(ןצרַאה ןייז ןוֿפ שינעֿפיט רעטסנגרָאּברַאֿפ רעד זיִּב םיא ןקיד
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 יּפָא ,טנַאה רעד טימ ןֿפלָאהַאּבמוא ןָאט ךַאמ ַא זיולּב רעדָא ,ןעמוטש ,ןגייווש
 יַאֹּב ַא ,גנַאלק ַא סעּפע טימ עקימורַא סָאד ךיז ןוֿפ ןעלסײרטּפָא ,ךיז ןעמַאצ
 ןרעייט ַא טימ םוא טייג שטנעמ ַא ,םירוסי עכלעזַא טָאה שטנעמ ַא ...גנוגעוו
 רענייטש עקישטילג רעּביא ץֿפח-השורי ןגילייה ַא טימ ,טנַאה ןיא סעֿפעג
 עקידנרטיצ יד ןוֿפ םיא ייּב ןלַאֿפסױרַא טינ הלילח לָאז סע ,טרעטיצ ןוא

 טגָאז ןעמ ןוא םיא וצ ןעמ טמוק -- ךעלציּפ ףיוא ךיז ןכערּבעצ ןוא טנעה
 עכלעזַא ךָאנ ןוא "!דובּכ ליו רע, "!דובּכ- ,"הֿפסוה ַא רעלָאד ַא. :םיא
 -ירּפא ַא ןרעוו וצ זיּב ןקירעדינרעד ךיז םיא טָאר ןעמ רעדָא .ןטײקּפמעט
 ןרָאװעג רע זיא ןליוו ןוא ןסיוו ןייז ןָא סָאװ ,*סָאּב , ןייז ייב ,רעטריגעליוו
 טֿפַאשעמַאמ יד) רעדניק ענייז ןוֿפ עמַאמ יד -- ,ױרֿפ ןייז רעדָא !ןּתוחמ ןייז

 ,רַאֿפרעד "עשר, םיא טֿפור (שטיװָאמַארּבַא עניּב טליּפשעג טָאה סָאד ;ןילַא
 םייהַא קעװַא ןטימ ןיא זיא ,החמש סרעטכָאט רעד טרעטשרַאֿפ טָאה רע סָאװ
 -ערָא רעטוג רעד:-טָא ,ןײטשרַאֿפ וצ ריא ביג ייג !קירוצ ןייג טינ ליוװ ןוא
 רַאֿפרעד אקווד זַא ןוא ,ןליֿפעג-רעטָאֿפ עֿפיט טָאה רע ךיוא זַא ,המשנ רעמ
 ןוא --- ,רעטָאֿפ סרעטכָאט ןייז טמעשראֿפ טרעוו סע יװ ,ןעזוצ טינ רע ןעק
 ןייז ןוֿפ ךיז ןיא יז טָאה קינייו ױזַא :טינ וליֿפַא סע טליֿפ ,רעטכָאט יד ,יז

 ןייז) האל-לחר רעטוג רעטלַא רעד ןײטשרַאֿפ וצ ביג ייג רעדָא !טײקיליֿפניּפ

 "מוא זיא סע ,ןטעּברעּביא טינ ,ירעה ,ןוז ןייז טימ ךיז ןעק רע זַא ,(ּבייוו
 זיא זגורּב ןייק טינ לייוו ,םיא ןָא טינ ךיז טדנעװ סע לייוו ,ימ ריא טסיז
 סָאװ ,םוהּת ַא -- ,ןדייּב ייז ןשיווצ טגיל סע רָאנ ,זירּפַאק ןייק טינ ןוא סע

 ָאטינ ,קירּב ןייק ָאטינ זיא סע ןוא ,ןטלעוו ערעדנוזַאּב ייווצ ייז ןוֿפ טכַאמ

 ערעדנַא רָאג ןּבָאה ייז זַא ,ןשטנעמ יד וצ דייר יג ...ייז ןשיווצ קירּב ןייק

 ןוא טוט רע סָאװ זַא ,ךַארּפש רעדנַא ןַא ,תוגשה ערעדנַא רָאג ,ןסערעטניא

 טימ ָאטינ זיא סע זַא ,דייר יג .רעױּפַאק סיוא סע ייז ןשטייט ,טגָאז רע סָאװ

 טסילש רע .םוטש ןצנַאגניא רָאג זיא רע רעדָא .רע טלמַאטש .ןדייר וצ ןעמעוו

 "יוא ןיא ןשימ וצ ףיוא ךיז טרעה ןוא ןּבעל ןטסקיניװעניא ןייז ןיא ןייא ךיז

 זיא רקיע רעד ןמזילּכ ןרעדנע טינ ייז ליוו רע .ןטייהנגעלעגנָא עכעלרעס

 טימ עקלוּב עסייה ןייק ,גייוש עצנָאּב יו ,טינ ליו רע .טרעדנעעג טינ

 ליו רע .רעשלַאֿפ ַא זיא םלועה-רדס רעצנַאג רעד ןעוו ,"רעטוּפ רעשירֿפ

 .וּבעל טרָאס ןקיטציא םעד זגעק ןזײװסױרַא דנַאטשרעדיװ ןוויסַאּפ ַא שטָאכ

 שטָאכ ןיילַא ךיז ליוו רע ."ור וצ ךימ טזָאל ,ךיז רע טעּב ,ּפָא ךימ טזָאל,

 .גנורעדינרעד ןוֿפ ןטיהרַאֿפ טינ ערעדנַא ןעק רע זַא ,טעז רע ןעוו ,ןטיהרַאֿפ

 ןַאמטױק טנעקעג טָאה סָאד יװ ױזַא --- ,רע ןעק ןטיהרַאֿפ ןיײלַא ךיז

 ןייז קנַאד ַא סע ןעק עזַאמ יכדרמ ."סײהײרֿפ יד ואוו טרָאד, ןיא ןשקע רעד

 סָאד ךיוא ןוא טייקנייר יד ,טײקטסעֿפ יד ךיז ןיא טָאה סָאװ ,רעטקַארַאכ

 .ןייטשטנעמיד ַא ןוֿפ טכיל
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 ןוֿפ וטֿפױא-רקיע רעד זיא רעטקַארַאכ רעכעלרעדנואוו רעד:-טָא ןוא
 רעקידנסיורד רעד ןוֿפ גנוקיטכערַאּב עטסקינייװעניא יד זיא רע ."סעטַאמש.
 ןוֿפ ייס ןענייז ,ןעזַאמ יכדרמ ץוח ַא ,ןענױשרַאּפ עקירעּביא עלַא .עמַארד

 -ניוו טקנוּפדנַאטש ןשיטַאמַארד-שילַארטַאעט ןוֿפ ייס ,ןשירעלטסניק-ןיימעגלַא

 ,רעגייטש ַא יװ ,ןּבעל ךיז ןיא ןּבָאה סָאװ ,ייז ןוֿפ יד וליֿפַא .טרעוו סָאװ קיצ
 ןענייז יז ,עקַאט .וטֿפױא רעּפַאנק ַא ןענייז ,הילא 'ר ,ייוויל רעטלַא ,האל-לחר
 ,רעטכיד עכלעזַא וצ ?סָאװ זיא ,ונ ;טרעדלישעג ("שיטסילַאער,) קיטכיר
 -ַאֹּפ ןּביירש ייז סָאװ ,סנייא ץלַא -- ,ללכּב רעטכיד וצ ןוא ,קיווייל יו

 ןייק ןכוז טינ רימ ןעייג --- ,עזָארּפ ןיא סעמַארד רעדָא ,ןזרעֿפ ןיא סעמע
 יז ,ןליו רימ .ןּבעל ןוֿפ גנוּבייהרעד רעדָא ,גנוֿפיטרַאֿפ רָאנ ,גנורעדליש
 ןָאטעג קיווייל טָאה סָאד .טינ ןעעז ןײלַא רימ סָאװ ,סָאד ןקעדֿפױא זדנוא ןלָאז

 -עג ןוא ןעלזייא ןכוז ןעגנַאגעג ,לואש יװ ,זיא רע ,עזַאמ יכדרמ ןייז טימ
 -ןֿפלָאהַאּבמוא ןוֿפ ּפמוז ַא ,סעטַאמש ןזייוו זדנוא ןעגנַאגעג :ןיורק ַא -- ןענוֿפ
 טציז זלעֿפ ןֿפױא ,זלעֿפ ַא זיא ּפמוז ןטימ ןיא טשרע :טײקנכָארקעצ ןוא טייק

 טינ ךיז לעװ ךיִא ,ךיא ײטש ָאד :טגָאז רע ןוא ,עזַאמ יכדרמ שטנעמ ַא

 טעװ רע -- ןעלגנירמורַא ןטייז עלא ןוֿפ ךימ געמ ּפמוז רעד .ןּבעגרעטנוא

 | .ןעגנילשרַאֿפ טינ ךימ

 טינ טכַאמ סע ןוא .רעטקַארַאכ רעשיטַאמַארד-ףיט ַא זיא עזַאמ יכדרמ
 ןָאט טינ ערעדנַא ךיוא רעּבָא טזָאל רע ;טינרָאג טעמּכ טוט רע סָאװ ,סיוא
 -יוו ןשילַארָאמ ַא ַא סױרַא ייז ןגעקטנַא טזייו רע .ןליוו ייז סָאװ ,םיא טימ
 -דנַאה עטסקינייוועניא ןַארַאֿפ ?סעטַאמש; ןיא זיא םיא קנַאד ַא .דנַאטשרעד
 ,ןליטש םעד טימ ;ןּבעל ןטסקינייװעניא ןלוֿפ רעּבָא ,ןעמוטש ןייז טימ .גנול

 ורַא יד ןוא ןײלַא ךיז טימ טריֿפ רע .סָאװ ,ףמַאק ןטרַאּפשעגנײא - רעּבָא
 קיניױועניא ןוֿפ ןליּפש וצ טייהנגעלעג ַא רָאיטקַא םעד רע טיג -- עקימ
 וצ ,.ןעיירשעג ןָא רעקיטש ףיוא ןרעוו ןסירעצ המשנ רעד ןזָאל וצ ,םױרַא

 ַא טימ ןרעוו טריֿפעגֿפױא טֿפרַאדַאּב טלָאװ ךַאז עצנַאג יד .קידהמשנ ןליּפש

 -עניא רעד ןרעװ טיהעגֿפױא לָאז סע ידּכ ןטקעֿפע עכעלרעסיוא םומינימ

 -סילַאער-ךעלרעסיוא רעד ןוֿפ רעטקַארַאכ רעקידהמשניןייר ,רעטסקינייװ

 קרַאטש טינ רימ ןליֿפ ןריא טסייג ןלעדייא םעד-טָא קנַאְד ַא .עסעיּפ רעשיט

 רעטרַאּפשעגנײא רעד) וויטָאמ-טּפױה רעד סָאװ .,,סָאד -- רעלעֿפ ןסיורג ריא

 -רעוו רעכעלשטנעמ ןייז ןוֿפ גנורעדינרעד רעד ןגעק עזַאמ יכדרמ ןוֿפ ףמַאק

 ןוא טריַאירַאװ רָאנ טרעוו ,טקַא וצ טקַא ןוֿפ טרעגייטשעג טינ טרעוו (עד

 -רַאֿפ ןוֿפ עמַארד ַא ןייז לָאז סָאד ןעוו .ייז ןוֿפ ןדעי ןיא טרזחעגרעּביא טעמּכ

 ,גנוריַאירַאװ יד טלָאװ ,גנולדנַאה ,רענעקנואוועגנָא רָאנ טינ ,רעטרעּפרעק

 -עג .,וויטָאמ ןקיּבלעז םעד ןוא ןייא ןוֿפ גנורזחרעּביא יד ךָאנ טדער רעװ ןוא
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 סע ,ןעמוקייּב טנעקעג טינ םיא טלָאװ ןעמ ןוא ,רעטש רעסיורג ַא ןעוו
 ןיא ֿפַאש רעד יװ ,סענעצס-ןּפורג עשירעלַאמ ןייק ןֿפלָאהעג טינ ןטלָאװ

 רעּבָא .לג"דא "ךייא ףיוא ןּבעל ַא; סהילא 'ר יװ ,ךעלטרעוו ןייק ,טקַא ןטירד
 רעד ףיוא ןייטש וייז --- עזַאמ יכדרמ ןוֿפ עמַארד עקידהמשנ ,עליטש יד
 -קריוו רעטיוט ,רעיורג רעד ןזָאל טינ ןייז ,עדרעוו רעשילַארָאמ ןייז ןוֿפ ךַאוװ
 ךעלרעניא רעּבָא רעויסַאּפ ךעלרעסיוא ןייז ,ןעגנילשנייא םיא טייקכעל
 ןוא לָאמַא ךָאנ ןוא לָאמ ןייא ןעעז רימ ןענעק -- דנַאטשרעדיװ רעוויטקַא
 סָאװ ,םעד ןוֿפ רָאנ טינ ,ןײלַא םיא ןוֿפ ןעמונַאּב ןרעוו רימ .לָאמַא רעדיוו
 ..םיא טימ ךיז טוט סע

 רעּבָא ,עזַאמ יכדרמ ןוֿפ טלַאטשעג יד ריזילַאעדיא ךיא זַא ,ןייז ןעק
 ןעמענ יז ןעק ןעמ .ןריזילַאעדיא ךיז טזָאל יז סָאװ ,הלעמ ריא זיא סָאד

 טָאה יז .ןרעו טרעכיײרַאּב ךעלדנעמוא ךיוא ןעק יז רעּבָא ,םערָא ,ךַאֿפנײא
 ןוא רָאיטקַא םעד ןָא ןטייקכעלגעמ עטסקיניױועניא רועיש ַא ןָא ךיז ןיא
 טכעלקריװרַאֿפ ןלָאז ייז סָאמ ַא רַאֿפ סָאװ ןיא ,ךיז טדנעוו רעקוקוצ םעד ןָא

 : ןרעוו
 -עג ןוא -- ןטלעש ןּבילקעג ךיז טָאה סָאװ ,קרעוװו ַא זיא *סעטַאמש,

 זדנוא וצ ָאד ךיוא קיווייל זיא ,סעמעָאּפ ענייז ןוֿפ לייט ַא ןיא יו .טשטנעּב
 "רעד רימ ןּבָאה רעיורט ןרעטניה רעּבָא ;שואי ןוא רעיורט טימ ןעמוקעג
 !עזַאמ יכדרמ -- סעטַאמש יד ןשיווצ :טומ -- שואי ןרעטניה ,ןּבױלג טריּפש
 "עג טייצ רענעי םורַא טָאה רע סָאװ ,סעמעָאּפ ןוא רעדיל יד ןיא יו ױזַא
 טָאה -- ,("םוקמוא ןוֿפ רעדילא ,*דנַאל סמענייק ןיא, סעירעס יד) ןּבירש
 ,םוקמוא ןוֿפ רעדליּב ןּבעגעג ,טייז ןייא ןוֿפ ,זדנוא *סעטַאמש, ןיא ךיוא רע

 -טָא ןיא ןטכייל טזָאלעג -- טייז רערעדנַא רעד ןוֿפ ןוא ,עיצַארענעגעד ןוֿפ
 ןטרַאּפשעגניײא ןוֿפ טכיל סָאד -- ,טכיל םייהעג ַא סעּפע טייקלקנוט רעד

 רע גנומיטש ַא רַאֿפ סָאװ טָא ...טומ ןטלֿפײװצרַאֿפ ,טגָאזעג טלָאװ'כ ,ןוא
 יל) "םוקמוא ןוֿפ רעדיל, עירעס רעד ןוֿפ דיל ןטשרע םעד ןיא סיוא טקירד
 -ַאמש, ךָאנ םורַא רָאי ַא ןיא ה"ד ,1922 ןיא ןּבירשעג טָאה רע סָאװ ,רעד

 :("סעט

 -- ןרַאֿפעג עלַא ךרוד ןריֿפ ךיד לע ךיא

 :סניימ ןּבעל
 ,הברוח ךרוד ,שדקה ךרוד ,הסיֿפּת ךרוד
 .סניימ ןּבעל ,ןריֿפכרוד ןוא ןריֿפ ךיד

 ןוא) ןייז ןריֿפ :"םַארגָארּפ , ןייז -- ןּבילּבעג ןוא -- ןעוועג זיא סָאד

 ךרוד ,הברוח ךרוד ,שדקה ךרוד ,הסיֿפּת ךרוד ןּבעל (סנעמעלַא רעזדנוא

 ןיא -- רע טָאה ױזַא טקנוּפ .ןריֿפכרוד ןוא -- ןרַאֿפעג עלַא ךרוד -- ןּברוח
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 עשּפיה ,בגא ,ךיז ןיא טָאה סָאװ ,עזַאמ יכדרמ דלעה ןייז טריֿפעג -- 1
 ,סעטַאמש ךרוד -- ,ןײלַא רעטכיד םענוֿפ ןכירטש-רעטקַארַאכ עכעלטע
 טינ זיא עזַאמ יכדרמ .טריֿפעגכרוד םיא ןוא -- ןשטנעמ עקידסעטַאמש ךרוד
 .שירֿפ קיטסייג ןוא טסעֿפ ןוא ץנַאג ןּבילּבעג זיא רע ,ןיינ ,עטַאמש ןייק ןרָאװעג

 רעד ןיא טריֿפעגנײרַא ןקיווייל .ה טָאה *סעטַאמש/; ןוֿפ גנוריֿפֿפױא יד
 -רַאֿפ קיליײוװטיײצ םעד ץוח ַא ןוא ,רעקיטַאמַארד ַא יו ,טלעוו-רעטַאעט רעשידיי

 ןיא "ןעגנַאגעג, טייצ עגנַאל ַא זיא עסעיּפ יד .עגַאל עלעירעטַאמ ןייז טרעסעּב
 זיא ןוא רַאוטרעּפער ןייז ןיא ןּבילּבעג זיא ,רעטַאעט-טסנוק סצרַאוװש סירָאמ
 ךיז טָאה קרָאי-וינ ןיא .ןיוו ןיא ןוא עשרַאו ןיא ךיוא ןרָאװעג טליּפשעג
 -ער ,ןאהאק .ּבא טריסערעטניארַאֿפ ליּפש-רעטַאעט ןטשרע סקיווייל טימ
 -ַאמשא זיא םיא רַאֿפ ."סטרעװרָאֿפ, ןוֿפ רעקיטירק-רעטַאעט ןוא רָאטקַאד
 "שידיי רעד ןוֿפ דליּבסנּבעל שיטסילַאער ַא ,ץלַא ןוֿפ רעירֿפ ,ןעוועג "סעט
 -ָאּפ יז ןלעוו וצ גונעג ןעוועג םיא רַאֿפ זיא סָאד .עקירעמַא רעשיטנַארגימיא
 טימ לוֿפ ,ןעלקיטרַא ץוח ַא ,רע טָאה .גלָאֿפרעד ריא ןֿפלעה ןוא ןכַאמ רעלוּפ
 ןוֿפ טסקעט םצע םעד *סטרעוװרָאֿפ, ןיא ןקורד וצ ןּבױהעגנָא ,ןעגנַאזעג-ּביול
 -ערּפ רעכעלגעט רעד ןיא ןטלעז רעייז טוט ןעמ סָאװ ,ךַאז ַא -- ,עמַארד רעד
 גַאלרַאֿפ ןיא -- רעטעּפש טשרע סױרַא *סעטַאמש;, זיא םרָאֿפכוּב ןיא) עס
 ןוֿפ ןגָארקעג טָאה קיווייל סָאװ ,רַארָאנָאה רעד .(1928 ,ענליוו ,ןיקצעלק .ּב ןוֿפ
 ַא ,סנטסקיצניוװ ,זַא ,טכַאמעג ךעלגעמ טָאה ,גנוטייצ רעד ןוֿפ ןוא רעטַאעט
 רע רעכלעוו ןוֿפ ,הכאלמ רערעווש רעד ןוֿפ ײרֿפ ןייז רע לָאז טייצ עסיוועג

 רע .הנויח עמערָא לסיּב סָאד ןגיוצעג (1920 ךרע ןַא זיּב) טייצ עצנַאג יד טָאה
 רַאֿפ תעדה תבחרה רעמ לסיּבַא ןוא טייצ עײרֿפ רעמ טלָאמַאד טַאהעג טָאה
 .ןֿפַאש ןשירַארעטיל-ןײמעגלַא ןוא ןשיטעָאּפ ןייז

 רעקידנעטש ַא ןרעוו וצ טייקכעלגעמ ַא טַאהעג ,בגא ,טלָאמַאד טָאה רע
 לָאמ עלַא רַאֿפ לָאמ ןייא םיא טלָאװ סָאד ."סטרעװרָאֿפ, ןוֿפ רעטעּבראטימ
 -עג ןייז רַאֿפ ךעלדעש ןעוועג זיא סָאװ ,טעּברַא רעשיזיֿפ רעד ןוֿפ טיײרֿפַאּב

 זיא גנוטייצ רעד ןוֿפ גנוטכיר עשירַארעטיל ןוא עשיטילָאּפ יד רעּבָא .טנוז

 ןקורד וצ ןּבױהעגנָא טלָאמַאד דָארג .טָאה רע ןוא .ןצרַאה םוצ ןעוועג טינ םיא

 -אֹּפָא ןַא יו ,ןעמוקעגֿפיױא זיא סָאװ ,גנוטייצ רעד ,"טיײהיײרֿפ, ןיא רעדיל

 םיא טָאה "טיײהיײרֿפ, ןיא טֿפַאשרעטעּברַאטימ יד .?סטרעװרָאֿפ, םוצ עיציז

 -עט ןייז ןוֿפ ןטַאטלוזער עטוג יד רעּבָא .ןגרָאזַאּב טנָאקעג טינ לעירעטַאמ

 סערעטניא ןטלַא ןייז ןוֿפ גנוקרַאטשרַאֿפ רעד ץוח ַא ,ןּבָאה טויּבעד-רעטַא

 םעיינ ַא ףיוא גנונעֿפָאה ַא םיא ןיא טקעװעגֿפױא ,עמַארד ןוֿפ םרָאֿפ רעד וצ

 ןּבירשעגנָא רע טָאה 1922 ןוֿפ ןָאזעס-רעטַאעט םוצ ןוא ,הסנרּפ ןוֿפ לַאווק

 לָאמנייק םרָאֿפכוּב ןיא) רעדליב ףניֿפ ןוא ןטקַא יירד ןיא עמַארד ַא ."שרעדנַא.

 | .(טכעלטנֿפערַאֿפ טינ
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 יש רעדנַא 3

)1922( 

 ןט-22 םעד) ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא ,"סעטַאמש, יװ ױזַא ,זיא "שרעדנַא;
 ןָא -- רעּבָא ,"רעטַאעט-טסנוק, סצרַאװש סירָאמ ןיא (1922 ,רעּבמעטּפעס
 'רעד) טָאה סָאװ ,קיטירק-רעטַאעט יד .עסעיּפ רענעי ןוֿפ החלצה רעד
 -עגרעסיוא ַאזַא טימ "סעטַאמש ןעמונעגֿפױא ("סטרעוװרָאֿפ- ןיא טּפיױה
 טימ טנגעגַאּב עמַארד עטייוצ סקיווייל טָאה --- .,םזַאיזוטנע ןכעלטנייוו

 -ּפָארַא ךיילג יז טָאה "רעטַאעט-טסנוק, ןוא -- ,קיטירק רעוויטַאגענ סיוכרוד

 .ןעמונעג

 ןשיטסילַאער ַא ןיא ,"סעטַאמש; יו ױזַא ,ןּבירשעג זיא "שרעדִנַא;
 רעמ ַא סע זיא ךָאד ;(ןּבעל-המחלמ-ךָאנ םענוֿפ עמַארד ַא זיא סָאד) ליטס

 טינ .גנוֿפַאש-רעטַאעט -- עקסעטָארג-שיריל ַא ךָאנ וצרעד ןוא -- ,עשיריל
 -עגֿפױא טֿפרַאדעג טלָאװ ןוא שרעדנַא זיא סע ,"שרעדנַאא סע טסייה רָאנ
 -ַארד *עשיטַאמַארד, עכעלטנייוועג ףױא:טריֿפ ןעמ יו ,(שרעדנַא ןרעו טריֿפ
 -שיגַארט ןוא --- ןשיריל םעד ןיא ןרעוו טליּפשעג טֿפרַאדעג טלָאװ סע .סעמ

 -וצנָא ןַא זיולּב שטָאכ ,שינערעהוצנָא ןַא סָאװ .,ןָאט ןקיטֿפַאהנקסעטָארג

 עסיוועג ןיא ןוא םטיר םענײײמעגלַא םעד ןיא ןעוועג זיא םיא ףיוא ,שינערעה
 (םינומ לָאּפ ןקידרעטעּפש םעד) סדנײרֿפנזיװ ינומ ןוֿפ סעזַאּפ עקיצנייא

 .ןליּפש
 טלַאטשעג-עזַאמ יכדרמ רעד ןוֿפ יו ,"שרעדנַא; ןוֿפ וטֿפױא-טּפיױה רעד

 טנגונַאּב טינ ךיז טָאה קיווייל סָאװ ,םעד ןיא טײטשַאב ,"סעטַאמש, ןיא
 .רָאי ץנַאג ַא ןוֿפ ןדיי ,ןשטנעמ עכעלטנייוועג ןענייז סָאװ ,ןענױשרַאּפ טימ
 ,עניד סרעדנוזַאּב רָאג ,עיינ טימ ןעמוקעג רע זיא רעדיל ענייז ןיא יו ױזַא
 ףיוא ךיוא רע טָאה ,םינֿפוא-סקורדסיוא ןוא ןעיידיא ,ןליֿפעג ןוֿפ ןסנַאוינ
 -נעס סרעדנוזַאּב רָאג ןריֿפסױרַא טלָאװעג רעטַאעט ןשידיי םענוֿפ עניּב רעד
 ןַאמטיוק יוװ ,ענױזַא ,ןשטנעמ עקידנליֿפ-ףרַאש ןוא עיינ -- ןענָאזרעּפ עוויטיס
 סוקרַאמ ."סעטַאמש; ןיא עזַאמ יכדרמ רעדָא "טײהיירֿפ יד ואוו טרָאד; ןיא
 ,עזַאמ יכדרמ יוװ ױזַא ,ןַאמטיוק יוװ ױזַא ,עניּב רעד ףיוא ןעמוק רָאדיזיא ןוא
 טימ ,גנוגעוַאּב רעדעי טימ .טֿפול רענעגייא רעייז טימ ,ייז יו רעמ ךָאנ ןוא

 יד וצ ןוא) עקימורַא יד וצ ייז ןגָאז ןרעייז טרָאװ ןדעי טימ ,קילּב ןדעי

 סָאד ןוא ,ריא טייז סָאד, :סעמַארד עשידיי עכעלטנייוועג יד ןוֿפ ןשטנעמ

 ,שרעדנַא ןטכַארט רימ ,שרעדנַא ןליֿפ רימ .ערעדנַא ןענייז רימ .רימ ןענייז
 יטֿפַאהנענָאלּבַאש סָאװ ,רעקיסעמלטימ סָאװ ."ןשטנעמ-סטינשכרוד ,ריא יו

 עקירעּביא עלַא ןוֿפ ןטייהניואוועג עטרעווילגרַאֿפ לטניּב סָאד זיא סע רעק
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 ישניגירָא ץלַא ,רעכעלטנייוועגרעסיוא ץלַא ,ןענױשרַאּפ ענלָאמעג-שיטסילַאער

 -טנָאק םעד ןיא .ןדלעה:טּפיוה עטמיורטעגסיוא סקיוויל סיוא ןעעז רעל

 ,ףמַאק ןקידנקידנע טינ ךיז לָאמניק םעד ןיא ,טקילֿפנָאק םעד ןיא ,טסַאר
 םעד ןוא ?עלַאמרָאנ-טינ, יד ,"עקידנריטלָאװער, יד ,ייז ןשיווצ ָאד זיא סָאװ

 -קַארַאכ סָאװ ,?יסלַאמרָאנ; ןוֿפ טקניטסניא ןטרעווילגרַאֿפ ,ןטרַאּפשעגניײא
 -- רעצנַאג רעד טגיל לגנַארעג ןקיזָאד םעד ןיא -- ,עקימורַא יד טריזירעט
 -נַא; ןוֿפ יא ,"סעטַאמש;, ןוֿפ יא ןעניז רעשיטַאמַארד --- רעקיצנייא רעד ןוא
 יכדרמ רעטלַא רעד יא .ָאטינ ייז ןיא זיא םזיטַאמַארד רעדנַא ןייק ."שרעד
 יכדרמ ןוֿפ לוגליג ַא לָאמַא טינ יצ) סוקרַאמ-יכדרמ רעגנוי רעד יא ,עזַאמ
 ךיז טימ טינ ,הביבס רעד טימ ,טלעוו רעקימורַא רעד טימ ןֿפמעק (?עזַאמ

 ייז סָאװ ,קידנעטש טינ ןסייוו ייז .ץנַאג ייז ענייז קינייוװעניא ךיז ןיא .ןיילַא
 טנוּב רעייז .טנכייצעגסיוא ייז ןסייוו סָאד --- טינ ןליוו ייז סָאװ רעּבָא ,ןליוו
 םוש ןייק טינ קינייװעניא ייז ןיא טָאה ,*עלַאמרָאנ, יד ,עקימורַא יד ןגעק
 ןוֿפ ןיוש ןצנַאגניא ייז טעז גיוא ףרַאש ַא .טלַאהּפָא םוש ןייק ןוא גנורעטש
 יו ױזַא ,ןענייז "שרעדנַאצ ןיא רעדליּב עקידרעטייוו עלַא .קילּב ןטשרע םעד

 סָאד .טקַא ןטשרע םעד ןוֿפ עמעט רעד ףיוא ןטנַאירָאוו רָאנ ,"סעטַאמש. ןיא
 ָאד זיא סע ּביוא) .עמעט יד ןעלקיװטנַא ןייק טינ ,ןעלקיװרעדנַאנוֿפ ַא זיא
 ןעמ טכַארט ,ױזַא ,(רעטרעוו עדייּב יד ןשיווצ דיישרעטנוא ןַא שידיי ןיא

 ןעמ זַא ,סע טגָאז רעוו רעּבָא ;עמַארד ןייק טינ ,עמעָאּפ ַא ןעױּבֿפױא ןעמ ןעק

 -כייל זיא סיוועג ?סעמעָאּפ עשיריל ןוֿפ ליּפש-רעטַאעט ןייק ןכַאמ טינ ןעק

 ןיא ואוו ,עמַארד "רעתמא; ןַא טימ טנַאּפשעג םלוע םעד ןטלַאה וצ רעט
 ןעמ טרעוו ןטימ ןיא ןוא ןטימ ןֿפױא גנונַאּפש סיורג טימ ןעמ טרַאװ ּביױהנָא
 ,ּביילג ךיא רעּבָא .ןייז טעו ףוס רעד סָאװ ,ןסיוו וצ קירעגיינ רעמ ךָאנ
 "וצ:טימעג רעשיריל רעד .עמַארד עשיריל ַא ךיוא ןריֿפֿפױא ןעק ןעמ זַא

 ןיא רָאג ןיוש ןַארַאֿפ זיא ,"שרעדנַאא ןוֿפ טֿפול יד טֿפַאש סָאװ ,דנַאטש
 -נעטניא ,רעקרַאטש ץלַא ןרעוו רעטייוו סָאװ ךָאד ןעק רע רעּבָא ,ּבױהנָא
 .םענייאניא םיא טימ ןסקַאװ ןעק םיא וצ סערעטניא רעזדנוא ןוא ,רעוויס
 טקַא ןטשרע ןיא זיא סוקרַאמ :וצרעד טּבערטש רע ןוא ,סע טסייוו קיווייל

 ,רעקרַאטש ץלַא ,רעטייו סָאװ רעּבָא :עקימורַא יד יװ ,שרעדנַא עקַאט
 טינ ןוא) ןלעװ טינ ןייז טרעװ רעטסיירד ץלַא ,רערעכיז ץלַא

 ןעוו ,סולש םוצ טמוק סע זיּב ,ןּבעל "ןלַאמרָאנ, םוצ ךיז ןרעקמוא (ןענעק

 ןוֿפ גנורעּפרעקרַאֿפ יד-טָא ,"רָאטס, יד טעטכינרַאֿפ ןוא רעטנוא טדניצ רע

 ."יסלַאמרָאנ, רעשרעמערק רעד

 -נריטלָאװער ַא יוװ ,עזַאמ יכדרמ טימ ךיײלגרַאֿפ ןיא זיא יכדרמ-סוקרַאמ

 יו ,רעקרַאטש םיא ןיא זיא סע .סױרָאֿפ טירש ַא ,טיקכעלנעזרעּפ עקיד
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 יד ,יז ."טייהרעמ, רעד ןגעק הדירמ יד -- "תעגושמ, יד ,עזַאמ יכדרמ ןיא
 המחלמ רעד רַאֿפ יו ,המחלמ רעד ךָאנ -- עקיּבלעז יד דימּת זיא ,טייהרעמ
 טינ ןֿפוא םושּב יז ןעק ןעמ ,"ריעֿפ-רַאק ,, ןקיליּב רַאֿפ ץלַא ךָאנ טֿפמעק יז --
 טינ טײקשירעטסיליֿפ רעקיּבײיא רעטסקינייװעניא ריא ןגעק ןעװעטנוֿבֿפױא
 קידנעעז ,עקיצנייא ןוֿפ תעגושמ רעד טימ טינ ,ןענָאילימ עדנילּב ןוֿפ טיוט ןטיכ
 עקידנסנַאּפוצ ךיז יד ןוא עטסַאּפעגוצ יד ןגעק טלָאװער רעד ןוא .ענערָאװעג
 ץנַאג ַא ןוֿפ ןשטנעמ .עזַאמ יכדרמ ייּב יו ,רעֿפיט ,רעטיירּב ןסוקרַאמ ייּב זיא
 -עגושמ רעד ,"קנערק, רעד:-טָא סָאװרַאֿפ ,ןעמענַאּב טינ תמאּב ןענעק רָאי
 רַאֿפ ןכַאמ םיא ליוו רעכלעוו ,ןָאסּבָאקיײשזד ןקיטומטוג םעד טינ טגלָאֿפ ,רענ

 ,עירול רענטרַאּפ ןייז "רַאּבקנַאד טינ, זיא רע סָאװרַאֿפ ,קירוצ ןשטנעמ ַא
 -ערג זיא "קַאטס, רעד שטָאכ ,תוֿפתוש ןיא ןיירַא קירוצ םיא טמענ רעכלעוו
 -המחלמ-ךָאנ םעד ייּב זיא "טייקשרעדנַאא עטסקינייװעניא יד .ןרָאװעג רעס

 ןיא) יכדרמ ןדיי ןטלַא םעד ייּב יו ,רעוויסנעטניא ,רעסערג ןסוקרַאמ ןקיד

 ,רעשיטַאמַארד ,רעקרַאטש יז זיא טקירדעגסיוא ךיוא ןוא -- ("סעטַאמש, יד

 סוקרַאמ .טדערעג טינ טָאה עזַאמ יכדרמ .רעשילַארטַאעט -- לַאֿפ ןדעי ןיא

 סָאװ .ןקָארשרעד יו ױזַא ךיז טָאה קיווייל .ליֿפוצ ןיוש טדער רע .טדער

 -רַאֿפ טינ ןּבָאה עסערּפ רעד ןיא טרעײטשרָאֿפ סמלוע םעד ןוא םלוע רעד

 דלעה םעד רע טָאה .טייקמוטש סעזַאמ ,קנואוו ןֿפױא ןדייר סעזַאמ ןענַאטש

 "רעד ךיז טליֿפ סָאד .קידװעדיײרַאּב וצ ןיוש טכַאמעג עמַארד רעיינ ןייז ןוֿפ

 ןוא סיוא ליֿפפצ טשטיײט סוקרַאמ .דליּב ןטשרע ןיא טּפױה

 רעסעּב ןזייוו סָאװ ,ןכַאז ענױזַא טוט רע .!טײקשרעדנַא, ןייז ליֿפוצ טנָאטַאב

 ןּבעל עצנַאג סָאד זַא ןוא ,שרעדנַא זיא רע זַא ,סעדער ןוא דייר עלַא יו

 יכיד רעד .שרעדנַא ןייז טזומעג המחלמ רעד (רַאֿפ ךיוא ,בגא ,ןוא) ךָאנ טָאה

 יז ,גנוריֿפֿפױא רעשיטקַאֿפ סעסוקרַאמ ףיוא ןזָאלרַאֿפ טנעקעג ךיז טָאה רעט

 ךס ַא ןיא ןענייז סעסוקרַאמ דייר יד ךיוא רעּבָא .ןײלַא ךיז רַאֿפ טדער

 ךיז רָאיטקַא רעד טלָאװ .םזיריל ןוא קיגַארט טימ לוֿפ ,קרַאטש ןלעטש

 וצ טֿפַארק ןוא טומ טַאהעג רָאנ רע טלָאװ ,ןּבעלנײרַא ייז ןיא טנעקעג רָאנ

 רָאנ רע טלָאװ ,רעטיינַאּב ַא ,רעיינ ַא ,רערעדנַא ןַא עניּב רעד ףיוא ןרעוו

 ןקיּפעקיליֿפ םעד רַאֿפ ,"רעּפיקרָאטס; ןוויטקעלָאק ןרַאֿפ ךיז ןקָארשעג טינ

 ןָאסרעדנע יֿפָאס רעקיּפעק-ליֿפ רעד רַאֿפ ןוא (רענטרַאּפ סעסוקרַאמ) עירול

 ירעד רשֿפא טנעקעג רע טלָאװ ,םוקילּבוּפ ךיז טֿפור סָאװ ,(הלּכ סעירול)

 -"יסלַאמרָאנ םעד ,רעטסיליֿפ םעד -- עלייוו ַא ףיוא שטָאכ -- ןקירד

 ןעוועג קיטיינ טינ רָאג ןטלָאװ סע .זדנוא ןוֿפ ןדעי ןיא טציז סָאװ ,ןשטנעמ

 ,טכַאמעג טָאה קיווייל סָאװ ,רעטַאעט םענָאלּבַאש ןטלַא ןטימ תורשּפ עלַא יד

 רעייז טימ -- ,ןײלַא רָאדיזיא ןוא סוקרַאמ .ןענָאזרעּפ-ןּבענ יד קידנרעדליש
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 ןשיגַארט רעייז טימ ,ןּבעל *ןלַאמרָאנ- ,"ןקידנעטשנא" םעד ןוֿפ ןײגקעװַא
 סָאװ ,עמעָאּפ ַא ,דיל ַא ןעוועג טלָאװ --- םיא ןיא טרָא ןייק ךיז ןעניֿפעג טינ
 רעּבָא .םערוטש-גנילירֿפ ַא יו ,טשירֿפעגּפָא ןוא טלסײרטעגֿפױא זדנוא טלָאװ
 -ילּבוּפ רעדנַא ןַא ןציז טֿפרַאדעג רעטַאעט ןיא טָאה ,ןעשעג לָאז סָאד ידּכ
 -ָאיטקַא ןוֿפ שימעג ןייק טינ ןייז טֿפרַאדעג טָאה עניּב רעד ףיוא ןוא ,םוק
 -עג ןֿפַאשעג זייווכעלסיּב זיא סָאװ ,ערעֿפסָאמטַא ןַא רָאנ ,ןענָאלּבַאש עשיר
 -טימ יד טימ .עקירעמַא ןוא עּפָאריײא ןוֿפ רעטַאעט םענרעדָאמ םעד ןיא ןרָאװ
 -עג רָאנ ןעמ טָאה ,טכיורּבעג טָאה *רעטַאעט-טסנוק, סצרַאװש סָאװ ,ןעל

 ןוֿפ ןטייז עכַאװש יד ןכַאמ רעכַאוװש ךָאנ ןוא עקרַאטש יד ןכַאװשּפָא טנעק
 טלָאװ ןוא שרעדנַא זיא ,*שרעדנַא, טסייה סָאװ ,דיל ןשירעטסיליֿפיטנַא םעד

 ןשידיי ןיא ךעלטנייוועג טליּפש ןעמ יו ,שרעדנַא ןרעו טליּפשעג טֿפרַאדַאּב

 .רעטַאעט

 /ירעלטעב,/ יהכולמ עמערָא יד ג

(1923) 

 עשיטסילַאער עטירד סקיווייל , *"רעלטעּב, רעדָא "הכולמ עמערָא, יד

 רעדיוו) ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא ןוא ןּבירשעג זיא ,(ןטקַא ריֿפ ןיא) עמַארד
 רענליוו --- םרָאֿפכוּב ןיא) 1923 ןיא (*רעטַאעט-טסנוק,, סצרַאװש ןיא לָאמַא

 רעשידיי רעד וצ טָאה עמַארד עקיזָאד יד .(1927 ,ןיקצעלק .ּב ןוֿפ גַאלרַאֿפ
 ,"סעטַאמש, יװ ,ליֿפ ױזַא טינ שטָאכ ,"שרעדנַא יװ ,לזמ רעמ טַאהעג עניּב
 ףיוא ןגָארקעג יז טָאה "רעלטעּב, ןעמָאנ םעד .עסעיּפ עקידרעירֿפ סקיווייל
 ,טכוד רימ ןוא ,"הכולמ עמערָא יד; ןֿפורעגנָא יז טָאה רּבחמ רעד .עניּב רעד
 וצ "הכולמ עמערָא יד, זיא רשֿפא ."רעלטעּב יוװ ,ןעמָאנ רערעסעּב ַא זיא'ס זַא

 רעד ןוא רענעש טגנילק'ס ,רעלוֿפסקורדסױא סע זיא רַאֿפרעד ,ןײמעגלַא
 סע זַא ,טזייו סע .עמַארד רעד ןוֿפ ךוּת םוצ רעסעּב ךיז טסַאּפ'ס -- רקיע
 רעדיטָא ןגעו ,ןשטנעמ ןקיטנייה ןוֿפ הכולמ רעצנַאג רעד ןגעוו ךיז טדער

 רעקרָאי-וינ ןיא עלעקניוו ןיילק ַא ןגעוו טינ ,רערעזדנוא הכולמ רעמערָא
 ןעז וצ גנוטרַאװרעד יד סױרַא טֿפור "רעלטעּב. ןעמָאנ רעד .ןּבעל-רעלטעּכ
 "גנוטרַאװרעד, יד ןוא .ןטיז-רערָאנש ןוֿפ "גנוּבײרשַאּב, ַא רעדָא *דליּב, ַא
 טקריוו ,עניּב רעד ףיוא ןעז וצ ךיז ןטכיר רימ סָאװ ,סָאד .ןגָאז וצ סעּפע טָאה
 ןסיוועג ַא ןיא ןָא ּביױהנָא ןוֿפ ןירַא ךיז ןעוט רימ .ןעעז רימ סָאװ ,םעד ףיוא

 ,דמערֿפ סיוא זדנוא טעז ,ןָאט וצ טינ טימרעד טָאה סָאװ ,ץלַא ןוא ,טקנוּפ

 זיא רעײג-רעטַאעט רעכעלטינשכרוד רעד .רָאנ טרעטש סע ןוא ,קירעּביא

 עקידנסיורד סָאד יו ,רעמ ןעז וצ טיירגעגוצ טינ ,טניואוועגוצ טינ ללכּב

 םיא טלַאה קיטירק ןימ רעסיוועג ַא זַא ,ךָאנ טרֿפּב ,עקיֿפױאנּבױא סָאד ןוא

 -- טסיוק עשיטסילַאער זַא ,םיא טימ ןלענק ןייא ןיא ןוא ןענרעל ןייא ןיא
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 ןיא ןעז טנעקעג רעדָא ןעזעג טָאה ןילַא רע עכלעוו ,רעדליּב ןענייז סָאד
 ַא ,טנַאװ ַא סיוא טיוּב םזילַאער ןוֿפ גנושטייטסיוא עּבָארג ןימ ַאזַא .ןּבעל
 ,טסייו רעכלעוו ,רעּבײרש ןימ םענעי ןוא םוקילּבוּפ םעד ןשיװצ ,הציחמ
 -עק רימ סָאװ ,יד יו ,טעטילַאער ערעתמַא ןַא ןוא ערעכעה ַא ָאד זיא סע זַא
 ןוֿפ טלעטשרַאֿפ טנַאװ יד-טָא .גנורַאֿפרעד רעכעלגעט-גָאט רעזדנוא ןוֿפ ןענ
 ץלַא -- ,קרעוו ןיא ָאד זיא סָאװ ,ערעֿפיט סָאד ,עטסקינייװעניא סָאד םלוע
 ,ןשטנואוועג זיא ןגעװטסעדנוֿפ .ןרעדנַא ןַא יצ ,ןעמָאנ ַאזַא טָאה סע יצ ,סנייא
 טינ לָאז -- קרעװ ןטימ טֿפַאשטנַאקַאּב עטשרע יד:-טָא -- ןעמָאנ רעד זַא

 ןטסקינייװעניא םעד רעטלוּב ןוא ןכַאמ רעקרַאטש ,טרעקרַאֿפ ,רָאנ ,ןכַאװשּפָא
 טינ ,"הכולמ עמערָא יד, רַאֿפרעד ןֿפור סע רימ ןלעוװ .ךַאז רעד ןוֿפ ןעניז
 ."רעלטעּב,

 טינ ןוא *עשילָאּבמיס; ַא זיא עמַארד יד זַא ,ןגָאז טינ ךיא ליוו טימרעד
 ףיוא ןעז ןֿפרַאד ןוא ןעעז רימ .ןָא סע טֿפור ןעמ יוװ ,"עשיטסילַאער, ןייק
 רעּבָא ,רעלטעּב ,"עשילָאּבמיס, ןייק טינ ,עלַאער ,עתמא ,רעלטעב עניּב רעד
 סָאד ןוא ,ןעניוועג סָאװ:-קיצניװ רימ ןלעװ ,ןײלַא ייז רָאנ ןעז ןלָאז רימ ּביוא
 ןוא *םזילַאער, ןוֿפ עגַארֿפ רענעשָארדעגסיוא רעד טימ ןָאט וצ טינרָאג טָאה
 זיא "רעלטעּב, ןוא -- ,ןייז טינ לָאז קרעװ ַא שיטסילַאער יװ ."םזילָאּבמיס,

 -עג ףרַאד ןוא ןעק רעמוטש-ּביוט רעד וליֿפַא) קרעװ שיטסילַאער-טסכעה ַא
 ןיא ןסָאלשעגנייא ןּביילּב טינ סע רָאט -- (!"שיטסילַאער, ןרעוו טליּפש
 ןטכיולעגכרוד זומ הביבס רעד ןוֿפ לטייה סָאד .טייקכעלרעסיוא רענעגייא רעד
 -קינייועניא סָאד ןעז ןלָאז רימ זַא ,קיטכיזכרוד ױזַא ןרעוו זומ סע ,ןרעוו

 ךרוד ןזומ רימ ,ָאי .עכעלשטנעמ-ןיימעגלַא סָאד ןוא עקידהמשנ סָאד ,עטס
 .ההכולמ עמערַא יד ןעז רעלטעּב יד

 ןדעי רָאנ ,ןכלמ ןיא רעלטעּב ןוֿפ רעריֿפ םעד רָאנ טינ ןריּפש ןזומ רימ
 ןיא ,רעמענרעטנוא ןסיורג ןדעי ןיא .טֿפַאשלעזעג רעקיטנייה רעד ןיא רעריֿפ
 -ײטרַאּפ ןכײרסולֿפנײא ןדעי ןיא ,טנַאקירּבַאֿפ רעדָא ריקנַאּב ןקיאעֿפ ןדעי

 -נַאֿפ ַא ,"רענעלּפ עסיורג, ,רע יו ױזַא ,ןּבָאה עלַא ייז .ךלמ ַא טציז רעריֿפ
 יז ,ןעװעדנַאמָאק וצ טײקיאעֿפ ַא ןוא גנַאלרַאֿפ ַא -- טּפיוהרעד ןוא ,עיזַאט
 "סקנָארּב יד ןיא סוֿפ ַא ןלעטשניירַא ןוא *םעלרַאה ןּפַאכרַאֿפ, ןליוו עלַא
 סָאװ ,רענעגייא רעד זיא ליצ רעד רעּבָא ,.ןעלטימ ערעדנַא טימ סע ןעוט ייז
 "יו ןייק ,ןטנערוקנָאק ןייק ןדייל טינ ךיוא ייז ןליוו ,רע יוװ ױזַא .ןכלמ ייּב
 סע סָאװ ,רַאֿפרעד רָאנ קרַאטש ,רע יו ױזַא ,עלַא ןענייז ייז ןוא .עקינעּפשרעד
 ךיז טמענ טכַאמ סנעמעלַא רעייז .ךַאװש ןענייז עכלעוו ,ערעדנַא ָאד ןענייז
 "עג סכלמ ,הנוי .טכַאמ רעייז ןיא ןּביױלג ןכַאמ ןענעק ייז סָאװ ,ןוֿפרעד רָאנ
 ,הכולמ רעמערָא רעד ןיא ךלמ ַא ןרעוו טלָאװעג ןיילַא טָאה רעכלעוו ,ףליה

 ,יד ,ןלַאֿפעגכרוד רע זיא ;ךיז וצ יורטוצ ןקעװאוצֿפױא חוּכּב ןעוועג טינ זיא
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 ןכלמ וצ ןעמוקעג ןענייז ייז .טַאהעג הטרח ןּבָאה ,םיא ךָאנ קעװַא ןענייז סָאװ

 -ייל יד ןעמענ קירוצ לָאז רע (ןטעּב ךיז ןעמוקעג זיא ןיילַא הנוי ןוא) ןטעּב ךיז
 .טנעה יד ןיא סעצ

 סע) שטנעמ רעלַאטורּב ַא ךיוא זיא רע ,רעקרַאטש ַא רָאנ טינ זיא ךלמ
 טעמּכ ךיז טליֿפ סָאד סָאװ ,רעלעֿפ רעשיגָאלָאכיסּפ ַא ןוא רעדנואוו ַא זיא

 ןריֿפ ךיז טזָאל רע :טלעוו יד טרַאנ רע .(ןעטעי וצ גנואיצַאּב ןייז ןיא טינרָאג
 יד רעּבָא .טמיילעג ןענייז סיֿפ ענייז זַא ,ןעניימ לָאז ןעמ ,עלעגעוו ַא ףיוא
 וצ ןייק סױרַא טינ זדנוא ןיא טֿפור טעטילאטורּב יד ןוא ענייז טײקשלַאֿפ

 סָאװ ,םיא ןיא סעּפע ָאד זיא סע ,טרעקרַאֿפ .םיא וצ סַאה ןוֿפ ליֿפעג ןקרַאטש
 ןיא ָאד זיא סע .עיטַאּפמיס ןיא טינירעיש םיא וצ סַאה רעזדנוא טלדנַאװרַאֿפ
 ַא וצ זיּב ןענייז טײקשלַאֿפ ןייז ןוא תועשר ןייז .סעכעלשטנעמ-ףיט סעּפע םיא

 .טלעוו רעד ןוֿפ רקש םעד ןוא תועשר רעד ךרוד טקיטכערַאּב דַארג ןסיוועג
 ױזַא רע טמענ ,"ןדלָאי יד, טלעש רע ןעוו רעּבָא ,סיוא טינ סע טשטייט רע
 ףיוא ,ייז ףיוא ףױרַא יז טֿפרַאװ ןוא ןיילַא ךיז ןוֿפ הללק יד טימרעד ּפָארַא יו

 רע .טלעוו רעד ןגעק טסעטָארּפ רעטרעּפרעקרַאֿפ ַא זיא רע .ןעמעלַא זדנוא
 רע יוװ ױזַא .ריא ףיוא עידָארַאּפ ַא זיא רע סָאװ ,ןיילַא טימרעד ןיוש סע זיא
 רעייא זיא ,רעלטעּב ןייק טינ טנעז ריא זַא ןוא ,ונ -- :זדנוא וצ ןגָאז טלָאװ
 ,טציז ריא ןכלעוו ףיוא ,לוטש רעד ןעד זיא ?הכולמ עמערָא ןייק טינ הכולמ

 ץרַאה רעייא זיא ?עידעמָאק ןייק טינ ,רקש ןייק טינ ,שינעלעטשרַאֿפ ןייק טינ
 תוקדצ ןוֿפ דייר טימ לוֿפ זיא ליומ רעייא תעּב ,טייקזייּב ןוֿפ טסענ ןייק טינ
 -ָאֿפ ןייז ,עקנַארק ַא זיא ּבייוו ןייז) טדייל ךלמ :סנייא ךָאנ ןוא ?תונמחר ןוא
 -טעּב רעכעלרע ןייק טינ זיא רע סָאװרַאֿפ ,ןֿפָארטש ןייא ןיא םיא טלַאה רעט

 ,קעװַא ליוו ןוא רע טסַאה םיא ןוא רעטומ עקנַארק יד טּביל ןוז ןייז ,רעל

 זדנוא ןיא ןקעוװ ייז ;רעכעלשטנעמ ןעזסיוא םיא ןכַאמ ןדייל יד .(ןֿפױלטנַא

 ךיז טקירעדינרעד ךלמ .ליֿפעגטימ ףיױא ךעלנע זיא סָאװ ,סנױזַא סעּפע

 סעּפע יו ױזַא זיא ייז ןרַאנ ןייז ךיוא ןוא ,סרעּבעג"הבדנ יד ,ײןדלָאי יד. רַאֿפ

 םיא טכַאמ סָאד ךיוא .ייז רַאֿפ ךיז ןקירעדינרעד ןייז ראֿפ המקנ ןימ ַא

 .רעכעלדנעטשרַאֿפ-ךעלשטנעמ ןוא רעטנענ זדנוא

 ןײטשֿפױא טינ תמאּב ןיוש ןעק ןוא טריזילַארַאּפ רע טרעוו ףוס םוצ

 רע זיּב ,עלעגעוו ןייז טימ טלעוו יד גנַאל ױזַא טרַאנ רע :עלעגעוװ ןוֿפ רעמ

 סע זיא ?לרוג ןייז רָאנ ןעד סע זיא ...ןסקַאװעגוצ עלעגעוו ןשלַאֿפ םוצ טרעוו

 ןַא ןרעװ זדנוא רַאֿפ לָאז רקש רעזדנוא זַא ,גנוריסַאּפ עטֿפָא ןייק טינ ןעד

 -- ליצ ןייז .טלעוו יד ןרַאנ וצ סָאװ ּבילוצ רעמ טינ ךלמ טָאה ,בגא ?תמא

 רעוו ןוא) ןרָאװעג טכיירגרעד טינ זיא -- ,עטעי ייז ןיא ןוא --- "ןצַאלַאּפ יד;

 .(?ליצ ןייז טכיירגרעד ןעד זיא סע ןעוו טָאה הכולמ רעמערָא רעד ןיא
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 ןיא טּביילּב רע ןוא -- הכולמ רעמערָא רעד ןיא ןסקַאוװעגסיוא זיא ךלמ
 ,רעמַאזיורג ןייק ןייז טינ ןעק רע .ןֿפױלטנַא ריא ןוֿפ ליוו ,םייח ,ןוז ןייז .ריא
 ,רעטוג ַא ןייז ליוו רע .רעטָאֿפ ןייז יו ,רעלטעּב רעקידנֿפמעק ןוא רעלַאטורּב

 "עג טינ רעטַאעט-טסנוק רעד טָאה םיא רַאֿפ .רעלטעּב רעקיליײה ,רעליטש
 ןרעוו טליּפשעג טוג לָאז עלָאר ןייז ןעו .רָאיטקַא ןקיסַאּפ ןייק ןענוֿפ

 רע .ןכלמ ךָאנ טלַאטשעג עלַארטנעצ עטייוצ יד ןרעו טנעקעג רע טלָאװ
 טייג רע רעּבָא ,רעטקַארַאכ ןקרַאטש סרעטָאֿפ ןייז ןוֿפ סעּפע ךיז ןיא טָאה
 ליצ ןוא געוו רעד זיא סָאד .ליצ רעדנַא ןַא וצ ןוא געוו רעדנַא ןַא ףיוא

 ןקיווייל ןוֿפ ,"שרעדנַא ןיא סוקרַאמ ןוֿפ ,*סעטַאמש , יד ןיא עזַאמ יכדרמ ןוֿפ
 טינ ,ןּבעל ןקידלמוט םעד ןוֿפ טריֿפ סָאװ ,געוו רעד ,קיריל רעצנַאג ןייז ןוא
 ,טלַאטשעג ערעמערָא ןוא ערעקיטייזנייא ,ערעכַאֿפניײא ןַא זיא םייח .םיא וצ
 .רעצנַאג רעּכָא רע זיא רַאֿפרעד .ךלמ יו

 זיא -- רעטכַאֿפנײארַאֿפ רעדָא רעכַאֿפנײא ךָאנ ןוא -- רעצנַאג ךָאנ
 -טָא ןוֿפ ,רָאמוה ןכייוו םעד ןוֿפ גנוכעלקריװרָאֿפ יד --- ,חרז רעדנילּב רעד
 -וטש-ּביוט רעד ןוא ,הכולמ רעמערָא רעד ןיא לַארטש ןקיטכיל ןקיצנייא םעד
 .ןסיוועג ןגנערטש םעד ןוֿפ גנורעּפרעקרַאֿפ -- עוויאַאנ וצ לסיּבַא -- יד ,רעמ

 ןוֿפ ןכירטש-טּפיױה יד טרעּפרעקרַאֿפ ןענייז ןרוגיֿפ עלַא עקיזָאד יד ןיא
 -סילַאער ,רעּביא ךיא רזח ,טרעּפרעקרַאֿפ ןענייז ייז ןוא .הכולמ רעמערָא רעד

 -- עלָאר ןייא ןיא רָאנ ןעניֿפעג ןעמ ןעק "קילָאּבמיס, .שילָאּבמיס טינ ,שיט
 רעמ ַא ןיא ןליּפש ןעמ ןעק יז ךיוא רעּבָא ,ןעמוטש-ּביוט ןוֿפ עלַאר רעד ןיא
 ןוא רעלעֿפ רעסיורג ַא ָאד זיא עמַארד רעד ןיא ּביױא .ןָאט ןשיטסילַאער
 ,רָאנ ,םזילָאּבמיס ןטשרמולּכ םעד ןוֿפ טינ ךיז רע טמענ ,(ָאד רעכיז זיא רע
 .םיטרּפ עשיטסילַאער ענעּבירטעגרעּביא ןוא עקירעּביא יד ןוֿפ ,טרעקרַאֿפ
 ןיא רָאטקָאד ןטימ ענעצס יד ,ליּפשייּב םוצ יוו) ןטייהלצנייא ָאד ןענייז סע

 עצנַאג ןוא (ןעטעי ןוא ןעמייח ןשיוצ ןעגנואיצַאּב יד רעדָא ,טקַא ןטשרע

 יָאֿפ סכלמ ,הכימ ךיוא ,לייט םוצ ,ןוא לרימ ,ליּפשייּב םוצ יוװ) ןענָאזרעּפ
 טינ ןוא גנולדנַאה רעד טימ טינ שינַאגרָא ןדנוּברַאֿפ טינ ןענייז סָאװ ,(רעט
 -ןיײרַא ףיוא ץונוצ ןעמוק ייז .עמַארד רעד ןוֿפ ןעניז ןטסקינייוװעניא םעד טימ
 זיא עניּב יד ןעוו ,ץַאלּפ םעד ןעמענרַאֿפ וצ ףיוא ןוא לטרעוו ַא ןֿפרַאװאוצ
 טלָאװ ןעמ .ייז ןָא ןייגַאּב טנעקעג ךיז ןעמ טלָאװ ךוּת ןיא רעּבָא ,קידייל
 טֿפרַאדעג ךיז טלָאװ ןעמ ןוא .ןעמוטש-ּביוט םעד ןָא ךיוא ןייגַאּב טנעקעג ךיז
 סָאװ ,םעדעֿפ עקיטייז .ןעוועג רערָאלק ןטלָאװ סעיצַאוטיס יד .ןיינַאּב ייז ןָא
 ייז .םעדעֿפ-זנטעש ןענייז ,עמַארד ַא ןוֿפ בעװעג םעד ןיא ןיײירַא ךיז ןּבעוו
 .שטשוטמ -- ּבעוועג םענוֿפ ןעזסיוא ןצנַאג םעד ןוא ּברַאֿפ יד ןכַאמ
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 ָאד ןענייז סע ואוו ,"רעלטעּב; ןיא רַאֿפעג רעדנוזַאּב ַא רָאג זיא סָאד
 קנַאדעג-טּפױה םעד ןזָאל ןוא ןרעטנָאלּפרַאֿפ ייז .עקיטייז ןעיידיא ךיוא
 -נַא; ןיא טּפיוהרעד ןוא *סעטַאמש; ןיא .רָאלק ןוא טלוּב ןטערטסױרַא טינ
 ,טקנוּפדנַאטש ןשינעצס ןוֿפ טולּב ןוא שיײלֿפ קיצניװ וצ ןעוועג זיא "שרעד
 רע רעּבָא .רוטַאלוקסומ ןייק טגרַאקעג טינ קיווייל רַאֿפרעד ןיוש ָאד טָאה
 ,םיטרּפ עקיטייז טכַארּבעגנײרַא ליֿפוצ טָאה רע .סָאמ יד טּפַאכעגרעּביא טָאה

 לָאז םלוע רעד זַא ,ןעוועג םרוג טָאה סָאד ךיוא ןוא .ןוויטָאמ עקיטייז ךיוא

 ןכוז וצ טאטשנא ,ןבעל"רעלטעּב ןוֿפ רעדליּב ױזַא םּתס עמַארד רעד ןיא ןעז

 .רקיע ןטסקינייװעניא םעד
 ,םעדעֿפ עטרעטנָאלּפרַאֿפ ןוא עדמערֿפ עלַא יד ףיוא טקוקעג טינ רעּבָא

 יד ריא ןיא ךָאד רימ ןעעז ,עמַארד רעד ןיא טּפַאכעגנײרַא ךיז ןּבָאה סָאװ

 ,טֿפַאשלעזעג רעכעלשטנעמ רעד ןוֿפ ,הכולמ רעמערָא רעד ןוֿפ סעיניל-טנורג

 ןוא ,תמא ןכָאנ טֿפַאשקנעּב טימ ןוא רקש טימ לוֿפ קיטייצכיילג זיא עכלעוו

 טייוו יו ןייז קיטש-רעטַאעט עקיזָאד סָאד געמ זַא ,קורדנייא טעד ןּבָאה רימ

 סע זיא ,עמַארד רעטרירטנעצנָאק ןוא רעטרעטיילעג ,רעטיוּבעג-טוג ַא ןוֿפ

 ןטייקכעלגעמ עשירעלטסניק ,עטכעלקריװרַאֿפ לייט םוצ ,עסיורג ןיא ךייר ךָאד

 ,רָאלק ױזַא טינ זיא סע .עניּב רעשידיי רעד רַאֿפ סניוועג רעסיורג ַא זיא ןוא

 "עי יװ ,רעכייר ךס ַא זיא סע רעּבָא ,"סעטַאמש/; יװ ,ךַאֿפניײא ױזַא טינ לייוו

 .ןּבעל ןטסקינייװעניא ןיא ,עמַארד ענ

 ןיא ,(1927) ענליוו ןיא ךיוא ןרָאװעג טליּפשעג זיא "הכולמ עמערָא יד,

 (* .רעטרע ערעדנַא ןיא ןוא (1932) עגיר ןיא ,(1932) טשרַאװ

 יט ָא ר קנַא 3ב- .ד
(1924) 

 "ָארּפ ןוֿפ זיא ,רעדליּב ריֿפ ןוא ןטקַא יירד ןיא עמַארד ,"טָארקנַאּבע

 -עגֿפױא .ןרָאװעג טליּפשעג טינ לָאמנייק טציא זיּב ןרָאיטקַא עלענָאיסעֿפ

 ,"ןטֿפירש; ךוּבלמַאז ןיא טכעלטנֿפערַאֿפ ןוא ,1924 ןיא קיווייל יז טָאה ןבירש

 .(1927 ,ענליוו --- םרָאֿפכוּב ןיא) 1926 --- 1925 ,קרָאיד-וינ

 ןוֿפ טנַאירַאװ ַא *טָארקנַאּב, עמַארד יד זיא וויטָאמ-טנורג ריא טיול

 יטנגוי סקיווייל יז טנָאמרעד םיטרּפ עכעלטע עשּפיה ןיא ןוא *שרעדנַא;

 ."טײהיײרֿפ יד ואוו טרָאד, עמַארד

 -ייז עירול רבח ןייז ןוא ,עסעיּפ רעד ןוֿפ דלעה-טּפיױה רעד ,ןָאד ירוא

 ענעזעוועג ,"טיײהיירֿפ יד ואוו טרָאד, ןיא ןיוועל ןוא ןַאמטיױק יװ ױזַא ,ןענ

 רערענָאיצולָאװער רעד ןוֿפ ןרָאװעג ןסירעגּפָא ןענייז ענעי .ןרענָאיצולָאװער

 1061 'ז ,"רעטַאעט ןשידיי ןוֿפ ןָאקיסקעל. :גייווצרעּבליז (*
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 -סיוא רעייז ךרוד --- יד ,ריּביס ןייק ןרעוװו טקישרַאֿפ רעייז ךרוד גנוגעווַאּב
 קידשרעדנַא ץלַא ךָאנ זיא ןַאמטיױק יו ױזַא רעּבָא .עקירעמַא ןייק ןרעדנַאװ
 -ַאמש; ןיא עזַאמ יכדרמ ןוא "שרעדנַאק ןיא סע זיא סוקרַאמ יוװ ױזַא ןוא)
  ןּבעלנייא טינ ךיז ןעק רע .קידשרעדנַא ןּבילּבעג ןָאד ירוא ךיוא זיא ,("סעט
 טרָאד; ןיא ןיוועל יוו ױזַא ןוא) עירול רבח ןייז יו ױזַא ,הביבס ןייז ןיא
 ןייז יירט טּביילּב ןָאד ירוא .ןייא זיא סע יװ ךיז טּבעל (?טײהיירֿפ יד ואוו

 "ורַא יד ןוֿפ טרילָאזיא טּביילּב רע זַא ,טניימ סָאד ןוא ךיא ןטסקינייוװעניא
 טניואוו סָאװ ,הבורק ַא .סױרֿפ ןייז ,יֿפָאס רעגנוי רעד ןוֿפ וליֿפַא -- ,עקימ
 ןיא דניק ַא ךָאנ ןעוועג זיא יז ןעוו ,טרעדנואווַאּב םיא טָאה יֿפָאס .ייז ייּב

 ןּבָאה ּביל טינ יז ליוו רע רעּבָא .ּביל ךיוא יז טָאה רע ןוא ,םייה רעטלַא רעד
 ,ןײלַא ןייז, ליוו רע .ןאנעל ןּבָאה ּביל "טלָאװעג טינ טָאה ןַאמטיוק יו ױזַא
 סמענעי רעּביא טעמּכ טרזח רע .ןעוועג זיא ןַאמטיוק יװ ,"ךיז ןיא ןטלַאהַאּב
 סע סָאװ ,ץלַא ןָא ןּפַאכנָא טינ ךיז ןֿפרַאד ןשטנעמ; :טגָאז רע ןעוו ,רעטרעוו

 -ורַא יד ןוא רע ..."ןיילַא קילג סָאד ןייז וליֿפַא סע געמ ,טנַאה םוצ ייז טמוק
 -סיליֿפ םענוֿפ טלעוו יד ,טלעוו "עלַאמרָאנ, יד :טלעוו ייווצ ןענייז עקימ

 םענוֿפ טלעוו יד ןוא ,טייז ןייא ןוֿפ ,ןשטנעמ ןשיטַאּבעלַאּב םענוֿפ ,רעט
 םיּבר רעד .תוגשה ענעגייא ענייז ,ןטרעוו ענעגייא ענייז טָאה סָאװ ,ןשטנעמ
 -ביא ןיא ךיז ןעלגנַאר סָאװ ,תוחוּכ ייווצ יד ןענייז סָאד ...דיחי רעד ןוא --

 זיא סױטשנעמַאזוצ רעייז סָאװ ,ןטלעוװ ייווצ יד ןענייז סָאד ,סעמַארד סנעס
 סָאװ ,סעמַארד עשיטסילַאער-שיריל עלַא טעמּכ ןוֿפ טקילֿפנָאק-טּפיױה רעד
 רעדעי ןיא ."טײהיײרֿפ יד ואוו טרָאד, ןוֿפ ןּביױהעגנָא ,ןּבירשעג טָאה קיווייל
 ייב ךיז טקעלּפטנַא ןוא םרָאֿפ רעדנוזַאּב זייז םזינאגאטנא רעד טָאה ייז ןוֿפ-
 רעד ןיא סיוא רע טכערּב "טָארקנַאּב, ןיא .ןדנעטשמוא ערעדנוזַאּב רָאג
 -נייא ןיוש ךיז ייז ןּבָאה שרעדנַא רעדָא ױזַא סָאװ ,ןטנַארגימיא ןוֿפ הביבס

 ןּבָאה ייז ןוֿפ עקינייא סָאװ ןוא ,הביבס רענַאקירעמַא רעיינ רעד ןיא טּבעלעג
 ןוֿפ לקנָא רעד זיא ייז ןוֿפ רענייא ."ןטעּברַאוצֿפױרַא; וליֿפַא ןיוש ןזיוװַאּב ךיז
 הביבס רעד ראֿפ שיטסירעטקַארַאכ סרעדנוזַאּב רָאג זיא רע .ױרֿפ סנָאד ירוא

 וצ טיירג זיא רע .שטנעמ רעטכעלש ןייק טינ זיא רע .סעקינטיַארלָא יד ןוֿפ

 ,"שיטייל; ןריֿפֿפױא ךיז ןלָאז ייז זא ,יַאנּתּב -- רעּבָא ,םיבורק ענייז ןֿפלעה
 סָאװ ,זיא ןָאד ירוא טימ הרצ יד ."סנרָאהנירג, ןייק ןייז טינ ןלָאז ייז זַא

 ןוֿפ לוע םעד ךיז ףיוא ןעמענ טינ ליוו רע ."ןענירגסיוא, טינ ךיז ליוו רע

 --- ,םייה רעטלַא רעד ןיא ןעוועג זיא רע סָאװ ,ןייז ליוו רע .טלעוו רעיינ רעד
 -עג ענעגייא ענייז דמערֿפ רע טּביילּב ...רענָאיצולָאװער ַא ,טסילַאעדיא ןַא

 ,ךיז טײטשרַאֿפ סע ןוא ,ןטסילַאיצָאס רענַאקירעמַא עקיטציא ,םירבח ענעזעוו
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 רַאֿפ ןכַאמ םיא ןליוו סָאװ ,םיבורק ענייז -- םיא ןענייז רעדמערֿפ ךָאנ זַא

 לקנָא רעד סָאװ ,רָאטס רעד ןיא רע "טייטש, םישדח עכעלטע .רעמערק ַא
 גנַאל רעּבָא -- ןענעֿפע ןֿפלָאהעג םיא ןּבָאה החּפשמ רעד ןוֿפ ערעדנַא ןוא
 -- טֿפעשעג סָאד וצ רע טסילש .טינ ליוו ןוא טינ רע ןעק רעמערק ַא ןּביילּב
 זיא רע זַא ,רָאלק ,ףוסילּכ-ףוס ,םיא טכַאמ טָארקנַאּב רעלעירעטַאמ רעד ןוא
 .ןקיטרַאנגייא רעייז ,ןטצעל םעד ןיא סע ןעעז רימ .קיטסייג ךיוא טָארקנַאּב

 רָאג ךיז טליֿפ ירוא ...טקַא ,ןקסעטָארגישיגַארט ןוא ןשיטסירָאמוה:שיריטַאס
 זיא ייר ױרֿפ ןייז זַא ,ךיז טסיוורעד רע .ןגָאלשרעד ןוא טנלע סרעדנוזַאּב
 רעייז טסייה ןוא "ןיײלַא ךיז וצ לַאטורּב. טרעוו רע .ּפַאש ןיא ןטעּברַא קעװַא

 ,גנוניואוו רעייז ןזָאלרַאֿפ ,ּביל םיא טָאה סָאװ ,יֿפָאס רעגנוי רעד ,הבורק
 -- ןדייל עקירעּביא ןייק ,ייר רעטוג רעד ,ױרֿפ ןייז ןֿפַאשרַאֿפ וצ טינ ידּכ

 רעד ןוֿפ קעװַא ןײלַא רע טייג ,ירֿפ רָאג ,לָאמ ןייא .טכוזרעֿפײא ןוֿפ ןדייל

 .קיאורמוא רעייז טרעוו ױרֿפ ןייז .קירוצ טייצ עגנַאל ַא טינ טמוק ןוא --- םייה
 ."לּבָארט, טָאה ןָאד .סרמ זַא ,ךיז ןסיוורעד ,תונכש יד טּפיוהרעד ,םינכש יד

 ריא ןכוז עלַא ריא יז ןֿפלעה .ןעמוקעגניהַא זיא ןַאמ ריא ואוו ,טינ טסייוו יז

 ןעגנַאגַאּב רע זיא רשֿפא זַא ,קנַאדעג ןֿפױא טמוק ןצעמע .ןַאמ םענערױלרַאֿפ
 -ֿפיוא ךיז טָאה רע זַא ,גנַאלק ַא עקַאט דלַאּב ךיז טײרּפשרַאֿפ .דרָאמטסּבלעז
 טרעוו טייקרעכיז יד .טייקרעכיז ַא לענש טרעוו גנַאלק םענוֿפ .ןעגנָאהעג
 ןשטנעמ ךעלדער יד טינ ןּבײלג ,קירוצ טמוק ירוא ןעוו זַא ,רָאלק ױזַא
 ,ךייא ךָאד טגָאז ןעמ, .רע עקַאט זיא סָאד זַא ,ןֿפָאלעגֿפױא ךיז ןענייז סָאװ
 "ושמ םעיינ ַא ךייא ריא טָאה, ..."סָאּבעלַאּב רעד ןיּב ךיא זַא ,ירוא טהנעט
 רע זַא ,ןייז"רעכיז סנעמעלַא טליֿפרעד ןָאד ירוא .םלוע רעד טקזוח ,"םענעג

 םיא ןעמ טעװ ,רעלעק םעד ןכערּבֿפױא רָאנ ףרַאד ןעמ זַא -- רעמ ָאטינ זיא
 טניירֿפ ןייז ףוס םוצ טמוק סע זַא ןוא .םענעגנָאהעגֿפױא ןַא טרָאד ןעניֿפעג
 רע ,ָאד זיא ירוא, :דײרֿפ טימ סיוא טיירש ןוא ,םיא טעזרעד ןוא עירול
 :סָאד ןָאט טינ ירוא םיא טזָאל ,ןעמעלַא ןגָאזנָא סע ליוו רע ןוא -- "טּבעל
 -רַאֿפ עירול ."טינ טּבעל ןָאד ,ָאטינ זיא ןָאד .ךיא גָאז ,ןגָאװ טינ טסלָאז;
 ןגָאזנָא ןייג טנעה ענייז ןוֿפ ךיז טסייר ןוא -- טדער רע סָאװ ,טינ טייטש
 ןָאד רעּבָא ,טכוזעגּפָא ךיז טָאה רע זַא ,רעטומ ןוא ױרֿפ רעטלֿפײװצרַאֿפ סנָאד
 ןיוש ןיּב ךיא זַא ,טּבײלגעג עלַא ךָאד ,רע טגָאז ,טָאה ריא, :טינ םיא טזָאל

 דָארג זַא ,זיא ףוס רעד ןוא ..."ןלַאֿפרַאֿפ זיא --- טּביײלגעג .ןלַאֿפרַאֿפ .ָאטינ

 -- סױרַא ךיז רע טעבנג ,טּבעל רע זַא ,ךיז טסיוורעד ןעמ ןעוו ,טלָאמַאד

 .םלענ טרעוו ןוא

 ןייז ןיא לָאמ עטצעל סָאד ןוא עקיצנייא סָאד זיא סָאד) ןָא טמענ רע
 רע זיא ,טּפשמ םעדיטָא טול .טּפשמ סטלעוו רעד (ןָא-טמענ רע ןעוו ,ןּבעל
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 רַאֿפ טָאה סָאװ ,טלעוו יד רָאנ ,רע טינ זַא ,זיא תמא רעד שטָאכ .טָארקנַאּב
 רעדליּב עטצעל יד -- ,ױזַא יצ ױזַא ..טָארקנַאּב זיא ,טינ טרָא ןייק םיא
 רעשידיי רעד ןיא סענעצס עטסלעניגירָא יד וצ ןרעהעג ,עמַארד רעדיטָא ןוֿפ
 עטסשקיווייל יד ןענייז ייז זַא ,ןגָאז וצ קיטיינ טינ זיא סע ןוא .עיגרוטַאמַארד
 -ײרֿפ יד ואוו טרָאד, יװ ױזַא ,סָאװ ,הלעמ יד ךָאנ טָאה *טָארקנַאּבא .סענעצס
 ןוֿפ ןייז שרעדנַא סנָאד ירוא .טױּבעגֿפױא טוג שיטַאמַארד סע זיא .,"טייה
 טסקַאװ ןכַאמ םולש ייז טימ ןלעוו טינ ןוא ןענעק טינ ןייז ןוא עקימורַא יד

 -עלֶע יד ךרוד טכַאמעג רעכייוו ,סקַאמילק רעד ןוא ,ענעצס וצ ענעצס ןוֿפ
 .עידעמָאק עשיגַארט תמאּב ַא זיא'ס .ףוס םוצ טשרע טמוק ,קזוח ןוֿפ ןטנעמ

 טכעלטנֿפערַאֿפ ןוא) ןּבירשעגנָא קיוויל טָאה 1924 רָאי ןקיּבלעז ןיא

 -- .עזָארּפ ןיא עמעָאּפ עשיריל ערעגנעל ַא (1924 ,ילוי ,*טײהיײרֿפ, ןיא

 זיּב טָאה רע סָאװ ,עזָארּפ ןיא עמעָאּפ עקיצנייא יד -- "סעשיקרָאידוינ;

 -יוא זוא עשירַארעטיל ענייז ןענעכער טינ לָאז ןעמ ּביוא ,ןבירשעגנָא רעהַא

 "יטש רעד טיול .שיריל טעמּכ דימּת ןענייז סָאװ ,ןעייסע עשיֿפַארגָאיבָאט
 ןוא "שרעדנַא, סעמַארד יד ןוֿפ סעּפע "סעשיקרָאי-וינ, ךיז ןיא טָאה גנומ
 רעדָא רעמ ַא ןיא ןּבירשעג ןענייז סעמַארד יד תעּב רעּבָא ,*טָארקנַאּב.
 -ָאיזיוװ ַא עמעָאּפ רעד ןוֿפ חסונ רעד זיא ,ליטס ןשיטסילַאער רעקיצניוװ
 ,ןעמואוושעצ רעּבָא ,טסיירד ןענייז ריא ןיא סעיזיוו יד .רעשיטנַאמָאר-שירענ
 -ָאיּבָאטױא:שיכיסּפ יד .קידהצילמ זייוורעטרע ןוא שטשוטמ ,טמיטשַאּבמוא
 ןזָאל וצ לַאֿפנײא רעלעניגירָא רעד ןוא עמעָאּפ רעד ןוֿפ ןטנעמָאמ עשיֿפַארג
 "יוש יד ןיא ןרוגיֿפ עלַא יד טכַאנ ןטימ ןיא ןכַאמ קידעּבעל טעָאּפ םעד
 ַא יז טימ ןריֿפ ןוא --- קרָאייוינ ןוֿפ רעלעמקנעד עלַא יד ןוא רעטצנעֿפ

 .טרעוו ַא ןּבָאה -- ךערּפשעג ןשירענָאיזיװ-שיטסַאטנַאֿפ

 *9 ַא ש,3 ה

(1926) 

 טליּפשעג עװקסָאמ ןיא טָאה "המיּבה, ןעוו ,רָאי םעד ןיא ,1925 ןיא
 ןייק (עקירעמַא ןוֿפ עזייר עטשרע ןייז) עזייר ַא טכַאמעג קיווייל טָאה ,"םלוגה;
 דנַאּברַאֿפנטַאר ןייק געוו ןֿפױא .דנַאלסור-טעוװָאס טכוזַאּב ןוא --- עּפָאריײא
 ,דנַאלשטיײד ןיא ,ךײרקנַארֿפ ןיא ,דנַאלגנע ןיא טלעטשעגּפָא ךיז רע טָאה

 ךיז טָאה רע ןוא) טנעײלעגרָאֿפ רע טָאה רעדנעל עלַא יד ןיא .,ןליוּפ ןיא

 ,רעדיל ענייז (ןענעײלוצרָאֿפ טקעֿפע ןקרַאטש טימ ןוא טוג טנרעלעגסיוא

 -וא ןוא -- סעמעט עכעלטֿפַאשלעזעג-שירַארעטיל ףיוא סעיצקעל ןטלַאהעג

 .טֿפַאשּביל ןוא גנורערַאֿפ רעתמא טימ ןעמונעגֿפױא םיא ןעמ טָאה םוטעמ
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 ןוא קסנימ ,עװקסָאמ ץוח ַא .געוו ןיא ןעוועג רע זיא םישדח ףניֿפ ַא ייּב

 -טרוּבעג ןייז ךיוא טכוזַאּב דנַאלסור-טעוװָאס ןיא רע טָאה טעטש ערעדנַא
 -עג עזייר רעקיזָאד רעד ןוֿפ ןרוּפש עשיטעָאּפ יד .(ןעיוורעשט) ןעמוה טָאטש
 ,"קרעוו עלַא. ןוֿפ סנייא ךוּב ןיא) 1922 ,קרָאי-וינ ,"רעדיל עיינ, ןיא ןעמ טניֿפ
 :סעירעס יד רעּביא טיירּפשעצ רעדיל עקיזָאד יד ןענייז ,1940 ,קרָאי-וינ
 ןגעוו ,("טניירֿפ ןטלַא ןַא וצ ווירּב ,"עשיטעווָאס םייה ,*שידָאמטלַא;

 ,ערערָאלק ןוא עלַאיצָאס רעמ ,עיינ יד ןגעוו ןוא "רעדיל עיינג עקיזָאד יד
 ןלעװ ,ןֿפַאש ןשיטעָאּפ סקיוויל ןיא טכַארבעגנײרַא ןּבָאה ייז סָאװ ,רענעט
 זיולּב ךיא ליוו לייוורעד .לטיּפַאק רעדנוזַאּב ַא ןיא -- רעטעּפש ןדייר רימ

 סױרַא ןענייז ,דנַאּברַאֿפנטַאר ןיא ןעוועג 1925 ןיא זיא רע ןעוו זַא ,ןענָאמרעד
 -סָאמ) *רענעלַאֿפעגּפָארַא יינש, :ןעגנולמַאז-רעדיל ענייז םרָאֿפכוּב ןיא טרָאד
 -נייא עשיטעווָאס ענייז ןוֿפ לייט ַא ךיוא יװ ,(וועיק) "ןטיוט ןּביז ךרוד, ,(עווק
 -רוטלוק,  גַאלרַאֿפ ,וועיק) *ּביוהנָא ןוֿפ דנַאר םייּב, ןעמָאנ ןרעטנוא ןקורד
 ,(1925 ,"עגיל

 -ידנעטש ַא ןרָאװעג רע זיא ,1926 עּפָאריײא ןוֿפ םייהַא קירוצ ןעמוקעג
 טקורדעג ןָא טלָאמַאד ןוֿפ ךיז טָאה רע .*טײהיײרֿפ, ןוֿפ רעטעּברַאטימ רעק
 "עג זיא רַארָאנָאה רעד .טלַאהעג ןכעלטנכעוו ןעמוקַאּב ןוא ךעלטנכעוו טרָאד
 טנעקעג טינ ץלַא ךָאנ ךיז טָאה רע זַא ,קידנטײדַאּבמוא ױזַא רעּבָא ןעוו

 -עטַאמ זיא רע ,ןֿפַאש ןשירַארעטיל ןייז ןצנַאגניא ךיז ןּבעגוצּפָא ןעניגרַאֿפ
 זיא טעּברַא ןוא .טעּברַא רעשיזיֿפ ןוֿפ ןעגנַאהעגּפָא ןעוועג ץלַא ךָאנ לעיר
 ןוֿפ םענייא ןיא ..רעירֿפ טינ ןוא טלָאמַאד טינ -- ןעוועג קידנעטש טינ
 -- (טײקיזָאלטעּברַא) "קעלס ןוֿפ געט עטרַאה יד, טָא רע טָאה רעדיל ענייז

 :טנָאמרעד

 עמַאמ ,עטַאט
 ,רוכּב --- ןוז ןוא
 קיניזימ רעד ןוא
 .רָאה ענעדלָאג עטשרע טימ

 ךיז טיירדעג גָאט ַא

 ,קרָאידרינ ץנַאג רעּביא

 ,טעברַא טכוזעג

 .גרָאּב ףיא טלעג טכוזעג

 ,ןענוֿפעג טינ םעּברַא

 ;טגרָאּבעג טיִנ טלעג
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 סנטָאש טנווָא טימ
 ...טגרָאזרַאֿפ ,דימ ןעגנַאגעג םייהַא

 ("טייקנייש ןיא קרָאידוינ;)

 -רַאֿפ ,דימ ןעמוקעג םייהַא סנטָאש-טנװָא טימ רע זיא לָאמ ןייא טינ
 .טגרָאז

 טקיצנייא יד טינ יַאדװַא שטָאכ ,תוּביס יד ןוֿפ ענייא אמּתסמ זיא סָאד
 ןרַאֿפ ןּבירש טוװאורּפעג לָאמַא רעדיו 1926 ןיא טָאה רע סָאװרַאֿפ ,הּביס
 -- ןטקַא ריֿפ ןיא עסעיּפ ַא קיטרַאֿפ טַאהעג רע טָאה רָאי ףוס ןזיּב .רעטַאעט
 .טריֿפעגֿפױא (רעטַאעט סיעלּפ גניווריוא ןיא) יז טָאה ימע ןּב בקעי ."ּפַאש;
 שיאערּבעה ףיוא ןוא ,ענליוו ןיא ךיוא טליּפשעג "ּפַאש, ןעמ טָאה רעטעּפש
 רעטַאעט םעניא ,לארשי:ץרא ןיא -- (גנוצעזרעּביא סיקסנָאילש .א ןיא)
 זיא ןרָאװעג טכעלטנֿפערַאֿפ יולה השמ ןוֿפ ישזער רעד רעטנוא ,"להואה,
 רעטעּפש רָאי ַא טימ ןוא *רעמַאה; לַאנרושז-שדוח םעניא 1927 ןיא ּפַאשי;
 .(ןיקצעלק .ּב ןוֿפ גַאלרַאֿפ רענליוו ןיא ,םרָאֿפכוּב ןיא --

 -ֿפױא ןוא ןּבירשעג "ּפַאש, זיא ,"שרעדנַא , ןוא *טָארקנַאּב, וצ ךוּפיהל
 קרַאטש זיא ןקיווייל ןיא .עמַארד עלַאיצס ַא יו טּפיוהרעד ןרָאװעג טריֿפעג
 -לעזעג ןוא סעמעלּבָארּפ עכעלטֿפַאשלעזעג וצ סערעטניא רעד ןרָאװעג ךַאוװ

 עזייר ןייז ןוֿפ קירוצ טרעקעגמוא ךיז סָאװ רָאנ טָאה רע .ףמַאק ןכעלטֿפַאש
 רעד ןיא טעּברַאעגטימ ןוא "עיצולָאװער רעלַאיצַאס רעד ןוֿפ דנַאל ,, ןרעּביא
 יד ןעמונעגנָא טינ עקַאט טָאה רע .יירט ןעוועג ריא זיא סָאװ ,עסערּכ
 ןעמונעגנָא טינ יז רע טָאה ןײלַא רַאֿפרעד ןיוש .הרוּת *עשירַאטעלָארּפ;
 -ניוו ,טלָאמַאד -- ןּבָאה סרעײטשרָאֿפ עריא לייוו ,ןעמעננָא טנעקעג טינ

 -עטיל עשידיי יד, זַא ןוא ,"למיש (זיא) השורי, זַא ,ןטלַאהעג -- סנטסקיצ
 ןיילַא רע יו -- ,"ךרע ןַא 1923 ןוֿפ ןּביײהנָא ךיז ףרַאד דנַאלסור ןיא רוטַאר
 "עג טָאה רע סָאװ ,ןקורדנייא-געוו עשיטעווָאס יד ןיא טרילומרָאֿפ סע טָאה
 וצ טַאהעג טָאה ןעמ סָאװ ,תונעט יד ןוֿפ סעּפע ךָאד (* .עזָארּפ ןיא ןּבירש

 טָאה ווָאקַאװטיל .מ .27 'ז ,1925 .וועיק ,"ּבײהנָא ןוֿפ דנַאר ןפיוא, ('
 -ייֵלְּפָא טוואורּפעג טָאה רע .רעֿפטנע ןַא ןּבירשעגנָא תונעט סקיױוייל ףיוא

 ;השורי עשירַארעטיל יד טנקײלרַאֿפ רוטַארעטיל עשיטעווָאס יד זַא ,ןענעק
 -טיל רַאֿפ זַא ,גנוטּפיהַאּב םקיווייל טקיטעטשַאּב רע טָאה רעּבָא ךות ןיא
 םינ ןענעק ייז סָאװ ,השורי עשירַארעטיל יד זיא םירבח ענייז ןוא ןווָאקַאוװ
 ,2 יּב ,"ורמוא ןיא,) "למיש, -- ןליצ-עדנַאגָאּפָארפ ערעייז רַאֿפ ןצונסיוא

 ,(28 -- 5 זײז ,1926 ,עװקסַאמ
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 טָאה -- ,ּבולקי-רעטעּברַא ןשידיי ןיא גנולמַאזרַאֿפ ַא ףיוא ,עװקסָאמ ןיא םיא

 ,עכלעזַא ןעוועג ,בגא ,ןענייז ןעגנונָאמ יד-טָא ןשיווצ .טּפעלקעגוצ םיא וצ ךיז

 ןוא ןרעייא טינ ןֿפרַאד רימ .זדנוא טימ ןייז ףרַאד דיל רעייא. :רעגייטש ַא יו

 גנוקיטומרעד ןֿפרַאד רימ .רעיורט סעגעלָאק ערעייא ןוֿפ סמענייק טינ

 ,עװקסָאמ, -- זַא ,טליֿפרעד קיווייל טָאה עװקסָאמ ןיא קידנעייז (* .וװ"זַאא

 ךיא יװ ױזַא-טָא ןײגמורַא ענייד געט עקיטנייה ןיא טינ רָאט ןעמ ,עװקסָאמ

 רָאט קרָאי-ינ ןיא ךיוא ..םזיריל ןעװַארּפ ןוא ןסַאג ענייד רעּביא טציא

 ןעװַארּפ, ,ןונ (** ."םזיריל ןעװַארּפ ןוא ןסַאג יד רעּביא ןײגמורַא טינ ןעמ

 רעדנַא ןַא ןיוש ןעוועג זיא סָאד רעּבָא ,טרעהעגֿפױא טינ רע טָאה "םזיריל

 יַאֹּב ךיז ,רעירֿפ יו ,רעקיצניװ ךָאנ קיווייל טָאה ןָא טציא ןוֿפ .םזיריל ןימ

 .."טנלע םענעגייא םעד ןעילָאכ, טימ טנגונ

 ןיא "ּפַאש. ןוֿפ ןדלעה יד ןוא ןוויטָאמ יד ןגעוו טלייצרעד רע סָאװיטָא

 ןעוו ,טייצ רעד ןיא עקַאט ןּבירשעג טָאה רע סָאװ ,("ליוו:רוּפ -יוו) עמעָאּפ ַא

 :עמַארד רעד ףיוא טעּברַאעג טָאה רע

 טא אתא ראו ראה א יא ראי יה יהי אנא עא עא אהא

 ,"ּפַאע, עמַארד רעד ןוֿפ ןדלעה עמערָא יד ןגעקטנַא ןעמוק טָא

 .ןלעטשֿפױא ,ןטכַארטסױא ןיא טשרע טלַאה'כ סָאװ

 .ןעניגַאּב  ןעירֿפ ןוא ןעיורג ַא ןיא ּפַאש ןיא ןיירַא יז ןעמוק טָא

 ןטרַאק יד רעגייז ןֿפױא ּפָא ייז ןּפַאלק טָא

 .ןענישַאמ יד ףױא ןיוש ןצנַאט טָא

 .םנקור עקיציפש יד טימ ,סנקור יד טימ ףיױוא ייז ןעגנירפש טָא

 ."רעשיניֿפפ ןוא רעסערפ ,סרעדיינשוצ ןוא סרָאטײרּפַא

 ,רעטלַאק ַא ,רעכיוה ַא ,רעניד ַא .סָאּב ַא זיא טָא ןוא

 .ןשרעהַאּב ,ןעמַאצ סָאװ ,ןגיוא טימ ,ןַאמסטֿפעשעג רעגנערטש ַא

 ,רעטייױוצ ַא זיא טָא ןוא

 .ןסיוועג ןקנַארק ַא ןוֿפ ךָארּב ןיא ךיז טיירד סָאװ

 ,ןירעטיירּפַא עטלַא ןַא ,ענעסעזרַאֿפ ַא דױמ ַא זיא טָא ןוא

 ,עטקניהעג יו זדנעג עטרעקיוהעצ יו ,ךָאנ ריא ןעייג טָא .יז טמוק טָא

 .20 יז ,טרָאד (י

 .16 יז ,טרָאד (יי
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 .טֿפַאשּביל ןָא ןוא קילג ןָא ןרָאי ענעסירעצ ,עטציירעצ
 ןעלדָאנ ענעכָארּבעצ -- ןעניױועג רעקיטש ענעכַאטשעצ
 רעטױור ַא יו טינש ַא יו ךרוד טייג ןּבעל ריא יו עז ךיא
 ךיז טליו רימ יװ א .ןעגנולדנַאה ןוא ןענױשרַאּפ עלַא ךרוד

 ןּבעל ןטסמערָא ןוא ,רעיורט ןטסמערָא ןעוועטנורגרעד

 ....ןקעלּפטנַא ןעניז ןוא

 ןדעי ןוֿפ ןעניז םעד י"ּפַאש, ןיא ןקעלּפטנַא וצ טכוזעג טָאה רע ןוא

 ךיז טָאה רע .םענייאניא סנּבעל עמערָא עלַא ןוֿפ ןוא רעדנוזַאּב ןּבעל ןעמערָא

 ,סַאלק םענוֿפ ,ללכ םענוֿפ לרוג ןטימ לרוג סדיחי םעד ןדניּברַאֿפ וצ טימעג

 לייט םוצ רָאנ זיא "ּפַאש. זַא ,ןּבילּבעג ןוא ןעוועג קורדנייא ןיימ זיא ךָאד

 ױזַא זיא יז שטָאכ ,"*עמַארד עלַאיצָאס, ַא (סָאמ רעניילק ַא ןיא רָאנ ןוא)

 זיא ןעמָאנ ריא שטָאכ ןוא םַארגָארּפ-רעטַאעט םעד ןיא ןרָאװעג ןֿפורעגנָא

 | | ."ּפַאש;
 ,הביבס רעד וצ רעמ ךייש זיא עסעיּפ רעד ןיא טנעמעלע רעלַאיצַאס רעד

 -רעד ךיז ןעמענ ןיילַא ייז .ןיילַא ייז וצ יו ,סיוא ןכערּב ןטקילֿפנָאק יד ואוו

 ,עשיגָאלָאכיסּפ-לעודיווידניא סָאד .ןשינעּבעלרעּביא עכעלנעזרעּפ ןוֿפ טּפיױה

 "ּפַאש, זדנוא טכַאמ סָאװ ,סָאד לַאֿפ ןדעי ןיא זיא ,עיגָאלָאכיסּפ"ןסַאמ יד טינ

 םוצ ױזַא טינ לסילש ַא ץלַא ךָאנ קיווייל טכוז ןצרַאה ןיא ףיט .טנַאסערעטניא

 .ןעמעלּבָארּפ ענייז ןוא דיחי םוצ יװ ,ןּבעל-ןסַאמ

 טלוּב ,טנעקעג טָאה יז סָאװ ,ץלַא ןָאטעג ,עקַאט תמא ,טָאה ישזער יד

 ןיא ןטנעמָאמ עוויטקעלָאק ערעדנַא עלַא ןוא םורַא ןלַאיצַאס םעד ןכַאמ וצ

 :ַאוע ןוֿפ םיטרּפ עלַא זדנוא ןּבעג וצ טימעג ךיז טָאה ישזער יד .עמַארד רעד

 ,טייקטלוּב רעשיטסילַארוטַאנ ַאזַא טימ ,לוֿפ ױזַא טלעטשעגסיױרַא ייז טָאה יז

 ןענייז ייז זַא ,ןטכַארט ןוא םַאזקרעמֿפױא ייז וצ ןרעוװ טזומעג ןּבָאה רימ זַא

 טקוקעג טינ רעּבָא ...רָאֿפ טמוק סָאװ ,ץלַא רַאֿפ קיטכיוו רעייז עקַאט תמאּב
 -ערעטניארָאֿפ וצ ןעגנואימַאּב -- סרעטכיד םעד ןוא -- סרָאסישזער םעד ףיוא
 -ֿפױא 'ערעֿפיט רעזדנוא טרעו ,"ּפַאש, ןוֿפ המשניללּכ רעד טימ זדנוא ןריס

 ,טייקנסירעצ ןוא טייקטריצנערעֿפיד רעד וצ ןגיוצעגוצ רעמ ךָאד טײקמַאזקרעמ

 ּפַאש ןוֿפ עיגָאלָאכיסּפ יד .עיגָאלָאכיסּפיּפַאש רעד ןוֿפ טײקצנַאג רעד וצ יו

 יָאּב , יד ןוֿפ רעדעי ליֿפיװ ףיוא ,ליֿפ ױזַא ףיוא רָאנ קיטכיוו זדנוא רַאֿפ טרעוו

 ,סרעקיירטס יד ,סרעריֿפ יד) רעטעּברַא יד ןוֿפ רענייא רעדעי טעמּכ ןוא "סעס

 -ללּב יד .ןֿפוא ןלעודיווידניא סענעגייא ןייז ףיוא יז טרעּפרעקרַאֿפ ("סּבעקס, יד

 ךיא ןעוו ןוא .סערעטניא ןּפַאנק ןצנַאג ַא זדנוא רַאֿפ טָאה ּפַאש ןוֿפ המשנ

 "כיוו טינ זדנוא רַאֿפ זיא ןּבעל ןיא זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ ,טינ ךיא ןיימ ,סָאד גָאז

 ּפַאש ןלַאער ןיא .סעסָאּב יד רעדָא רעטעּברַא יד ןוֿפ המשנ עתוֿפּתוש יד קיט
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 .חוּכ רעקידנשרעה רעד --- עקיטֿפַאהנענישַאמ סָאד ,עכעלנעזרעּפמוא סָאד זיא
 "ּפַאש , סקיווייל ןיא .עמַארד סקיווייל ןוֿפ ּפַאש םעד ןגעוו דייר ךיא רעּבָא
 -יטש-ןסָאמ יד יו ,טרעוװ רעמ ןשינעּבעלרעּביא עלעודיווידניא יד ןענייז
 ,טקירדעגסיוא רעסעּב טינ ןענייז ןשינעּבעלרעּביא עלעודיווידניא יד .ןעגנומ
 עוויטקעלָאק יד ןוֿפ קורדסיוא רעד יו ,רעקידנריגירטניא ךס ַא ןענייז ייז רעּבָא
 ,ןליֿפעג

 -ערּפ (עטכַארבעגסױרַא טוג רעייז ,בגא) יד ,סידייס יד ןוא סידייק יד
 טינ ןּבָאה סָאװ ,"סרָאטײרעּפַא, יד יוװ ױזַא טקנוּפ ,םייח-המלש ןוא רעּב סרעס
 -סנּבעל רעייז ןוֿפ סיױרַא טמוק סָאװ רעּבָא ;יירט-סנּבעל ןענייז ,ןעמענ ןייק
 ךיוא ,טסנוק ןיא ?יורג ױזַא ,םערָא ױזַא זיא ןּבעל םצע רעייז זַא ,טייקיירט
 ,ןּבעל ןטכױלעגֿפױא ,ןּבעל לוֿפ-סגנוטיידַאּב רימ ןכוז ,טסנוק רעשיטַאמַארד ןיא

 -סױרַא ןרעו סָאװ ,ןשטנעמ"ןסַאמ יד ןיא ."טייקידעּבעל, ױזַא םּתס טינ
 -ָאק :טייקידעּבעל ױזַא םּתס יו ָאטינרָאג רעמ רעּבָא זיא ,"ּפַאש, ןיא טריֿפעג
 ,קיטכיוו גונעג ןייז טינ ייז ןענ

 -ּפיל ןוא ,ןירָאטײרעּפַא ןַא ,ענימ תוכייש ַא ןּבָאה עמַארד-םצע רעד וצ
 םעד סיוא ןקירד םענייז ףיוא רע זוא ,ןֿפוא ריא ףיוא יז .רָאטײרעּפָא ןַא ,ןַאמ
 טינ ,לַארָאמ יד ,ןײזטסואוַאּב םעד .,ןעניז ןרעכעה םעד ,םזיטַאמַארד ןתמא
 ."ּפַאש , טסייה סָאװ ,וויטקעלָאק םעד ןוֿפ ןּבעל ןכעלגעטיגָאט םעד רָאנ

 -רַא רעד ןוֿפ םימחרה:תדימ רעד -- ןַאמּפיל ,ןידה:תדימ רעד זיא ענימ
 סָאװ ,טייקיטכערעג יד -- ןַאמּפיל ,טכַאמ יד זיא ענימ .גנוגעװַאּב-רעטעּכ
 --- ןַאמּפיל ,רעשיטילָאּפ זיא ענימ .ףמַאק ןשיטסילַאיצָאס ןיא ןטלַאהַאּב טגיל
 סֿפלואוו ,דלוג סָאװ ,רעטעגרַא יד ןשיוװצ זיא ענימ .םזילַאיצָאס רעשיטע

 טֿפמעק יז ןעוו ,דיחי ןטימ טינ ךיז טנכער יז .*סעסָאּב , יד ןשיווצ זיא ,ףּתוש
 ןשטנעמ םעד טעטכַארַאֿפ ,דלוג ,רע יוװ ױזַא טקנוּפ ,טעּברַא ןוֿפ ףמַאק םעד
 .סָאלק ןייז ןוֿפ סעיגיליווירּפ יד רַאֿפ ןייא ךיז טלעטש רע ןעוו ,טכער ענייז ןוא
 רעטסצריק ןוא רעדַארג רעד זיא סָאד ..ףמַאק זיא ףמַאק ..ּפַאש זיא ּפַאש
 ךוּפיה רעד סנייא ןענייז ןליצ ערעייז שטָאכ ,ןעיײג עדייּב ייז ןכלעוו ףיוא ,געוו
 .ןרעדנַא םעד ןוֿפ

 רָאנ ,עיגָאלָאכיסּפ סדלוג "סָאּב, םעד טָאה ענימ יו ױזַא טקנוּפ ןוא

 ףלואוו סָאװ ,סָאד ,רעטעּברַא ןַא יװ ,ןַאמּפיל זיא ,טייז רעקניל רעד ףיוא
 טכיורּבעג סָאװ ,רעֿפמעק רעשיטילָאּפ ַא ןייז ליוו ןַאמּפיל .סָאב ַא יו זיא
 םעד -- ,ןסיוועג ןייז יירט ןּביײלּב ליוו ףלואוו יו ױזַא טקנוּפ ,ןעלטימ עשיטע
 -ּפיל .רעטעּברא ענייז קידנריטַאולּפסקע ,טסידנוּב םענעזעוועג ַא ןוֿפ ןסיוועג
 זיא ןֿפלואװ יו טקנוּפ .ןעװעסָאּב שיטסינומָאק סענימ דמערֿפ זיא ןענַאמ
 זיא ןַאמּפיל ןוא .טסילַאטיּפַאק םעד ןדלוג ןוֿפ ןעװעסָאּב סָאד רעדיוורעד
 ןוא טנַאקירּבַאֿפ ַא זיא רענעי שטָאכ ,ףלואוו יװ ,רוגיֿפ עשיגַארט ַאזַא טקנוּפ
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 טזָאל קיווייל .עמַארד ענעֿפָא ןייק רעּביא טינ טּבעל רע ,רעטעּברַא ןַא רע
 "יינ ןענייז -- רע טגָאז --- עדייּב רימ. .ןענימ טימ םולש ףוס םוצ ןכַאמ םיא

 ּבָאה ךיא ןוא ,םעד ןיא טגייצעגרעביא טינ ןענייז רימ רעּבָא ."ףמַאק ןרַאֿפ קיט
 ןטכעלש ַאזַא טקנוּפ ןּבָאה טעוו ןענימ טימ ןַאמָאר סנַאמּפיל זַא ,ארומ קרַאטש
 יד ןוֿפ קעװַא טזומעג טָאה ףלואוו .ןדלוג טימ טקילֿפנָאק סֿפלואוו יו ,ףוס

 -"עמ עשיסָאּב סדלוג ןגָארטרַאֿפ רעמ קידנענעק טינ ,סענזיּב עשיטסילַאטיּפַאק
 -עמ עשידלוג יד טימ ךיז ןּבעלוצנייא ךעלגעממוא ןייז טעוו ןענַאמּפיל .ןדָאט
 רעקיטכיר טלָאװ סע זַא ,ןייז ןעק סע ןוא .ענימ עקטסינומָאק רעד ןוֿפ ןדָאט
 ךיז טָאה ףלואוו יו ױזַא ,ןענימ טימ ןדייש ךיז ןענַאמּפיל ןזָאל וצ ןעוועג

 .ןדלוג טימ תוֿפּתוש ןייז ןוֿפ טגָאזעגּפָא

 ןַאמּפיל ןוא ענימ סָאװ ,זיא קיטכיוו .עגַארֿפ עקיטייז ַא זיא סָאד רעּבָא

 רע ,סיוא ןקירד ייז ."ּפאש, ןוֿפ טייז עלַאיצָאס יד רעטנַאסערעטניא ןכַאמ
 -עכָאװ-טינ סָאד ןוא עלַאסרעװינוא סָאד ,ןריא ףיוא יז ןוא רעגייטש ןייז ףיוא
 טינ ייז ןענייז ךָאד .רעטעּברַא יד ראֿפ ףמַאק םעד ןיא ָאד זיא סָאװ ,עקיד
 יז .עלעודיווידניא סָאד ןגעוורעביא לָאז "ּפַאש, ןיא עלַאיצָאס סָאד זַא ,םרוג
 ,קידעּבעל ױזַא טינ ןענייז ייז סָאװ ,רַאֿפרעד ,סנטשרע ,וצרעד ןריֿפ טינ ןענָאק
 ףוסילּכ-ףוס לייוו ,סנטייווצ :ןענױשרַאּפ עקירעּביא יד יו ,ךעלריטַאנ ױזַא טינ
 ןוא ,ןסַאמ יד ןוֿפ סרעריֿפ רָאנ ,סרעײטשרַָאֿפ עכעלטנייוועג ןייק טינ ייז ןענייז
 טינ ,לעודיווידניא ןענייז ייז .ןסַאמ יד יו ןיילַא ךיז רעמ ןריטנעזעּפער ייז

 טלקיװטנַא ןלָאז ייז ןעוו ,סעמַארד ערעייז .ןטסילַאודיװידניא ןייק קידנעייז

 ןייק טינ ,ןדָאּב ןלַאיצָאס ןֿפױא סעמַארד עכעלנעזרעּפ ןעוועג ןטלָאװ ,ןרעוו
 ךיז טלָאװ םזיטַאמַארד סענימ .עמַארד רעלַאיצָאס-ןײמעגלַא ןַא ןוֿפ קורדסיוא
 טײקינילדַארג ןוא טײקויסערגַא רעד ןשיווצ טקילֿפנָאק םעד ןיא טקירדעגסיוא
 ןוֿפ טכיוועגכיילג סָאד ,ןֿפלואוו וצ עּביל ריא ןוא טכַאמ וצ ןּבערטש ריא ןוֿפ

 -עג וצ ןייז קיאעֿפ טינ ןייז תמחמ ןרָאװעג טרעטשעצ טלָאװ ןּבעל סנַאמּפיל

 ןייז טימ יא ,ןליצ עלַאיצָאס ענייז טימ יא ןעמיטש לָאז סָאװ ,געוו ַא ןעניֿפ
 תמחמ ,רעקיטש ףיוא ןרָאװעג ןסירעצ טלָאװ רע .רעטקַארַאכ ןכעלנעזרעּפ
 -מוא רעד וצ ליֿפעג-תונמחר םעד טינ ןצנַאגניא ךיז ןּבעגּפָא ןענעק טינ ןייז

 ייס .ענימ רעקרַאטש רעד וצ עּביל ןוֿפ ליֿפעג םעד טינ ,ןעיַאר רענעֿפלָאהַאּב

 -עגרעדנַאנוֿפ ךיז טלָאװ טקילֿפנָאק רעטסקינייועניא סענימ ייס ,סנַאמּפיל

 ;ןרָאװעג ןסקאוועגֿפױנוצ ריא טימ טלָאװ ןוא ,הביבס רעלַאיצָאס ַא ןיא טלקיוו

 -ָאק ַא ןוֿפ טינ ,ןָאזרעּפ רעקיצנייא ןא ןוֿפ עמַארד יד ןעוועג ךָאד טלָאװ סע

 .וויטקעל

 וצ ןיוש זיא סָאװ טנייה ,ױזַא זיא ןענַאמּפיל ןוא ןענימ טימ ּביוא ןוא

 שטנעמ ַא .עכעלנעזרעּפ ןייר ַא רעכיז זיא עידעגַארט ןייז ?ןֿפלואוו ןגעוו ןדייר

 ענייז ןוֿפ טייקלדייא יד ןרָאּפֿפיױנוצ טינ רע ןעק :המשנ רעשיטעלמַאה ַא טימ
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 סָאװ .ןָאט וצ טינ סָאװ ,טסייוו רע .ןליוװ ןייז ןוֿפ טײקכַאװש רעד טימ ןליֿפעג
 ,רעדמערֿפ ַא יו טלעוו רעד ןיא םוא רע טעשזדנָאלּב .טינ רע טסייוו --- ןָאט וצ

 יד ,םירבח ענעזעוועג ענייז דמערֿפ זיא רע .דלוג ףּתוש ןייז דמערֿפ זיא םיא
 ,"טָארקנַאּב,, ןיא ןָאד ירוא יו ױזַא ,רע זיא הביבס רעטלַא רעד ןוֿפ .רעטעּברַא
 רעּבָא ...ןעלצרָאװניײא טינ ךיז רע ןעק רעיינ רעד ןיא ,ןרָאװעג טלצרָאװעגסיוא
 ַא ןוֿפ ןלעֿפ םעד ןיא רָאנ ,ןדייל ענייז ןוֿפ דוס רעד טגיל הביבס רעד ןיא טינ
 .עקימורַא יד יו שרעדנַא זיא רע לייוו ,רַאֿפרעד םיא טלעֿפ יז ןוא --- ,הביבס

 -ייל סָאװ ,עקיטרַאנגיײא סָאד זיא סָאד --- טייקשידיחי ןוא טייקשערעדנַא
 ןוֿפ ,"סעטַאמש, ןוֿפ ערעֿפסָאמטַא-ללּכ רעד ןיא טכַארּבעגנײרַא טָאה קיוו
 וליֿפַא ,*ּפַאש, ןיא עשקיווייל סָאד ךיוא זיא סָאד !?טָארקנַאּב, ןוֿפ ,"שרעדנַא;

 ךייר ןגייא ןייז ,ןּבעל ןגייא ןייז רערעדעי טָאה -- ,זדנוא רע טזייוו --- ,ָאד
 עסיורג ןייא טינ ןענייז סּבעקס יד וליֿפַא .טייקכעלשטנעמ לסיּב םערָא רעדָא
 ..ןֿפוא םענעגייא ןייז ףיוא וליֿפַא "טּבעקס, רערעדעי :עסַאמ

 טלָאװ ,קיטיונ קרַאטש טינ ללכּב זיא סָאװ ,טקַא רעטרעֿפ רעד טינ ןעוו
 עוויטקעלָאק סָאד זַא ,ױזַא ןליּפש טנעקעג ,רימ ךיז טכוד ,עסעיּפ עצנַאג יד ןעמ
 ןּבעל סָאד ןייז לָאז רקיע רעד זַא ןוא ,םומינימ ַא וצ זיּב ןרעוו טריצודער לָאז
 ,רימ ךיז טכוד ,טלָאמַאד טלָאװ עמַארד רעד ןיא .םידיחי ןוֿפ ףמַאק רעד ןוא
 עסיוועג ַא ָאד ריא ןיא זיא טציא .טײקנסָאלשעג רעמ ,טײקצנַאג רעמ ןעוועג
 .ענייא רעּביא טֿפָא ןסייר ,ןטקילֿפנָאק יד ךיוא יו ,סענעצס יד ,טייקיאייווצ
 עמַארד יד .ערעדנַא יד טימ ענייא ןעלטייק וצ ךיז טָאטשנָא ,ערעדנַא יד
 -ָאק ריא טימ לָאמַא ןוא ןלעודיווידניא ריא טימ לָאמַא זדנוא וצ ךיז טזייוו
 טקוקעג טינ ןוא ,רעמינּפ ייווצ עריא ףיוא טקוקעג טינ רעּבָא .םינּפ ןוויטקעל
 ןוא ןייֿפ יז זיא --- ןענַאמּפיל ןוא ענימ ןוֿפ טײקטקידנערַאֿפ-טינ רעד ףיוא

 -נַאּב, רעדָא "שרעדנַא; יו ,"שילַארטַאעט; רעמ ,בגא ,זיא יז .טנַאסערעטניא
 יד ןוא ,םלוע-רעטַאעט םייב ןעמונעגסיוא "ּפַאש, טָאה טסיזמוא טינ ."טָארק

 .  יעניּב רעד ףיוא ןטלַאהעג גנַאל ץנַאג ךיז טָאה עסעיּפ
 -ַאל עלעירעטַאמ סקיווייל ןרָאװעג רעסעּב לַאמַא רעדיוװ זיא םעד קנַאד ַא

 .טנוזעג ןייז טינ --- רעּבָא ,עג

 "טרעקעל שריח, ז
/ 27 19 / 

 ַאֹּפ עשיטַאמַארד ,"טרעקעל שריה; ןּבירשעגנָא קיווייל טָאה 1927 ןיא
 1931 ןיא ,"רעמַאה. ןיא ,1927 ןיא טכעלטנֿפערַאֿפ) רעדליּב סקעז ןיא עמע
 ןעמ טָאה טליּפשעג .(ןיקצעלק .ּב ןוֿפ גַאלרַאֿפ רענליוו ןכרוד --- םרָאֿפכוּב ןיא
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 ןיא ,עשרַאװ ןיא ,רעטַאעט סיקסנימַאק ןיא) ןלױּפ ןיא עמעָאּפ עשיטַאמַארד יד

 ,עױקסָאמ ןוֿפ ןזײרקמַארד ענעדײשרַאֿפ ןיא) דנַאּברַאֿפנטַאר ןיא ןוא ,8
 .עקירעמַא-םורד ןיא ךיוא יו ,(ווָאקרַאכ ,סעדָא

 ,עמעָאּפ ַא רעמ ללכּב זיא ןוא ןזרעֿפ ןיא ןּבירשעג זיא "טרעקעל שריה;

 ןרעוװ סע .ןעגנוֿפַאש עשיטסילַאער סקיווייל וצ יז טרעהעג ךָאד .עמַארד ַא יו

 -עעשעג סע ןענייז ייּברעד ;ןשינעעשעג עשירָאטסיה עשיטקַאֿפ טרינעצסניא

 רע טָאה ,ןגיוא ענייז טימ ןעזעג טינ ייז טָאה רעטכיד רעד שטָאכ סָאװ ,ןשינ

 ייז ןוא ,ייז ןוֿפ טרעהעג -- ןעמוקעגרָאֿפ ןענייז ייז יו םעד ךָאנ דלַאּב --

 -עג .עדנעגעל רָאג רעדָא עטכישעג יוװ ,קינָארכ רעמ םיא רַאֿפ ןעוועג ןענייז

 -מוא ןייז ךָאנ דלַאּב ,ןרָאי רע-20 יד ןיא רע טָאה "טרעקעל שריה. ןּבירש

 רעטעּברַאטימ רעקידנעטש ַא ןרעוו ןייז ןוא דנַאּברַאֿפנטַאר ןוֿפ קירוצ ךיז ןרעק

 םיא ףיוא טָאה "םזילַאער רעשיטסילַאיצָאס,-שיטעווָאס רעד ."טײהײרֿפ, ןוֿפ

 ןיא טליֿפעג קרַאטש ױזַא טינ ךיז טָאה יז .גנוקריוו עסיוועג ַא טלָאמַאד טַאהעג

 יד ןיא ןליֿפ וצ ןּבעגעג דַארג ןסיוועג ַא וצ רעּבָא ךיז טָאה יז ,עיזעָאּפ ןייז

 -עג "טרעקעל שריה. טָאה רע ףיוא ."טרעקעל שריה; ןסָאלשעגנייא ,סעמַארד

 רעריטרַאמ רעד טרעקעל סָאװ ,רַאֿפרעד אמּתסמ סע זיא ,ןזרעֿפ ןיא ןּבירש

 יד ;טנעָאנ-םיטניא סרעדנוזַאּב רָאג ןעוועג ,ןעניסעיל .א יו ױזַא ,םיא זיא

 -עלשטנעמ סקלָאֿפ ןייז ןוא ןייז רַאֿפ סָאװ ,רעטסוש רענליוו םעד ןוֿפ טלַאטשעג

 ןעוועג ןגיוא סטעָאּפ םעד ןיא זיא ,ןעוועג בירקמ ךיז רע טָאה עדרעוו רעכ

 רעשירָאטסיה רעצנַאג רעד ןוא ,טלַאטשעג עשיטַאמַארד ַא יו ,עשיריל ַא רעמ

 ,בגא ,טָאה קיווייל .ןריזיטַאמַארד וצ יוװ ,ןעגניזַאּב וצ ךַאז ַא רעמ --- דָאזיּפע

 ."טרעקעל שריה. (עמַארד יד ןּבירשעג טָאה רע רעדייא) דיל ַא ןּבירשעגנָא

 רעקידהנבל ַא ןיא ךיז קידנעלֿפיש לָאמנייא זַא ,רע טלייצרעד דיל םעניא

 זַא ,טנָאמרעד ךיז רע טָאה ,("טיור ןוא סיורג זיא םינּפ סהנבל רעד,) טכַאנ

 .."טיוט סטרעקעל ןגעוו טכַארטעג רע טָאה גָאט ןצנַאג ַא.
 יי טי... טי. זי{ יי .גאָ - ..ג.  ,.,..יי .....,,,, ......,. 

 :םעד ןגעוו ןעגנוזעג גָאטייּב ךיא ּבָאה יזזַא

 ןעמוק טעוו'ס זַא ,סיױו ךיא רָאנ ,ןעוו טינ סיױו ךיא ,ָא --

 סםענ :םענייא ןדעי וצ ןגָאז טעוװ סָאװ ,ַאזַא העש ַא

 ןעמונעג טָאה טרעקעל יו ,ךיז ןעניגַאּב ַאזַא

 ,קירוצ ןוא ןיהַא ,עניימ סעלסעוו ,ךיז טגיוו
  תעגנערּב וצ טכַאנ ןלייא ןטניוו עסייה

 קירטש רעקילייה רעד וצ לָאמַא ךָאנ ,לָאמַא ךָאנ-גניז

 .ןעגנעה ךיז טסייר סָאװ ,טקנעּב סָאװ ,זדלַאה םוצ ןוא
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 ךָאנ ןעגנוזעג רע טָאה "טרעקעל שריה. עמעָאּפ רעשיטַאמַארד ןייז ןיא
 זיא'ס סָאװ ,טינ שודיח ןייק זיא .קירטוע רעקיליײיה רעד וצ לָאמַא ךָאנ .לָאמַא
 סָאד ךיוא זיא רשֿפא ןוא) זיא שודיח ַא .עמַארד יוװ ,עמעָאּפ רעמ ,גנַאזעג רעמ
 ַא דַארג ןסיוועג ַא וצ זיּב זיא סע שטָאכ סָאװ ,(ןײטשרַאֿפ וצ רעווש טינ
 ךָאנ ןוא ץלַא יו רעירֿפ סע זיא ,גנוֿפַאש "עשיטסילַאער-שיטסילַאיצָאס,
 ךיא שירעֿפעש סקיוויל ואוו ,עמעָאּפ ַא -- עמעָאּפ עשקיווייל ַא ,ןעמעלַא

 סעּפע ךיז ןיא טָאה סָאװ ,קוררדסיוא ןַא ךיז רַאֿפ ןענוֿפעג ןוא טכוזעג טָאה
 עשיריל --- ענייז ערעדנַא עלַא טעמּכ ןוֿפ קורדסיוא םעד טימ סקידתוֿפּתושּב

 .סעמעָאּפ -- עשיטַאמַארד ןוא

 -רָאֿפ יירד יד ןָא ךיז טנָאמרעד ןעמ ןעוו ,ןעמ טעז ,ױזַא זיא סָאד זַא
 יד (א :זדנוא רַאֿפ ךיז טקעלּפטנַא טלַאטשעג-טרעקעל יד עכלעוו ןיא ,ןעמ

 -סניק יד (ג ןוא דיל-סקלָאֿפ ןוֿפ םרָאֿפ יד (ּב ;םרָאֿפ עשיֿפַארגָאיּב-שירָאטסיה
 .םרָאֿפ עשירַארעטיל-שירעלט

 -רַא עשידיי :ַאזַא טרעקעל ןינע רעד זיא שיֿפַארגָאיּב-שירָאטסיה (א)
 ןשידרערעטנוא םענוֿפ רעדילגטימ .,ןטסילַאיצָאס ,ןרענָאיצולָאװער ,רעטעּב

 -ַאנרעטניא םעד ענליוו ןיא טכירעגּפָא 1902 יַאמ ןטשרע םעד ןּבָאה ,דנוּב
 רעּביא טרישרַאמ יז ןּבָאה ,עקיטומ ,ערעטנומ .בוט-םוי-רעטעּברַא ןלַאנָאיצ
 ערענָאיצולָאװער ,ןענַאֿפ עטיור ...ןסַאג-טּפיױה רענליוו עלָאמש יד ןוֿפ רענייא
 לָאז ןּבעל "!גנושרעהטסּבלעז רעד טימ רעדינ, :ןעיירשעגסיוא ,ןטֿפירשֿפױא

 ,ןטנַארטסנָאמעד יד ןלַאֿפַאּב ייז ...ןקַאזָאק ,ײצילָאּפ :גנולצולּפ *!טײהײרֿפ יד

 -עג טינ טלָאװ סָאד רעּבָא ...ייז ןריטסערַא ,קידתונמחרּבמוא ,ייז ןגָאלש ייז

 ענױזַא וצ ןעוװעג טניואוועג ןיוש זיא ןעמ .םשור ןרעדנוזַאּב ןייק טכַאמ
 ,סנױזַא סעּפע ןעשעג זיא ָאד רעּבָא .ייז ףיוא טכירעג ךיז טָאה ןעמ .ןכַאז
 -- ןעשעג לָאז סָאד זַא ןלעטשרָאֿפ טנעקעג טינ ךיז טָאה רענייק סָאװ

 .טקירעדינרעד ,טקידיײלַאּב ףיט סרעדנוזַאּב רָאג טָאה סָאװ ,סנױזַא סעּפע

 רענליוו רעד ,לאוו ןָאֿפ ?טריסַאּפ טָאה סָאװ ...סרעֿפמעק עשידיי יד טמעשרַאֿפ
 טָאה רע .זַאקירּפ ןכעלטנייוועגרעסיוא ןַא ןּבעגעגסױרַא טָאה ,רָאטַאנרעּבוג

 רעכעלדנעש רעד ןוא ,ץימש טימ -- עטריטסערַא יד ןֿפָארטשַאּב ןסייהעג
 ,רעטימעג יד טרעדורעגֿפױא טָאה סָאד ...ןרָאװעג טריֿפעגסיױא זיא לעֿפַאּב
 -מוא רעמ יד .ןרָאצ טימ ,טייקרעטיּב טימ ,קיטייוו טימ טליֿפעגנָא ייז טָאה סָאד

 עסַאמ רערענָאיצולָאװער רעד ןוֿפ סרעײטשרָאֿפ עוויסלוּפמיא רעמ יד ,עקיאור

 ,רָאטַאנרעּבוג רעטסַאהרַאֿפ רעד .ןרעוו ןָאטעג זומ סעּפע זַא ,טליֿפעג ןּבָאה
 .ןלָאצַאּב הּפצוח רעקידתועשר רעזייּב ןייז רַאֿפ זומ ,רעקנעה רעשירַאצ רעד
 ק"צ רעד סָאװ ,עיצַאמַאלקָארּפ רעד ןיא ...ןרעו טקנעשעג טינ םיא רָאט סָאד
 ןעקנעד טינ ןענעק רימ, :ןענַאטשעג זיא ,טכעלטנֿפערַאֿפ טָאה "דנוּב. ןוֿפ
 -גזיוט ןוֿפ .ענליוו ןיא ןעמוקעגרָאֿפ זיא סָאװ ,םעד ןגעו קיאור ןדער ןוא
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 !המקנא :יירשעג רעניימעגלא ןייא סױרַא ךיז טסייר רעצרעה עכעלרע רעט

 עניילק ַא טָאה ןרָאװעג טײרּפשרַאֿפ זיא ףורֿפױא רעד רעדייא ךָאנ *!עכַאר

 טעטימָאק ןֿפױא ןטרַאװ וצ טינ ןסָאלשַאּב ןרענָאיצולָאװער עקיציה עּפורג
 12 ,יַאמ ןט-18 םעד .ןענעכערּפָא ןלַאװ ןָאֿפ טימ ךיז ןיילַא ןוא "דנוּב, ןוֿפ
 ןעמ טָאה ,קריצ ןוֿפ סױרַא זיא רָאטַאנרעּבוג רעד ןעוו ,טנוװָא ןיא רעגײזַא

 טעדנואװרַאֿפ טכייל רָאנ זיא רע ,ןּבעל ןּבילּבעג זיא רע .ןסָאשעג םיא ןיא

 "יא ןוא טּפַאכעג ךיילג ןעמ טָאה טַאטנעטַא םענוֿפ רעריֿפסױא םעד ...ןרָאװעג
 -סוש ַא ,טרעקעל שריה ןעוועג זיא סָאד ...טכירעג-רעטילימ םוצ ןּבעגעגרעּב
 טָאה רע רעּבָא ןּבירש טינ ןוא ןענעייל טינ טנעקעג טינ טָאה רע .רעט
 -עּפמעט ןרענָאיצולָאװער ַא ,רעטקַארַאכ ןצלָאטש ַא ,ץרַאה סייה ַא טַאהעג

 טָאה רע .הרובג ןייז ןזיװַאּב לָאמ ןייא טינ רע טָאה רעירֿפ ןיוש .טנעמַאר
 טימ ןעײרֿפַאּב ןֿפלָאהעג ,טעּברַא רעד ןוֿפ סרעכערּב -קיירטס "ןעמונעגּפָארַא;

 ײצילָאּפ רעד וצ ןלַאֿפעגנײרַא רע זיא לָאמ ןייא .םירבח עטריטסערַא טלַאוג

 רע .עינרעּבוג רעטייו ַא ןיא ןרָאװעג טקישעגסױרַא ןוא טנעה יד ןיא

 ןוא םייהַא ןעמוקעג קירוצ ,ןֿפָאלטנַא זיא רע .ןּבילּבעג טינ גנַאל טרָאד זיא
 הסיֿפּת ןיא ..טעּברַא רערענָאיצולָאװער רעקיטומ רַאֿפ ןעמונעג ךיז רעדיוו

 -עגּפָא ךיז ,טַאטנעטַא םעד ןגעו םיא טימ קידנדער ,טנַאטסערַא ןַא טָאה

 :ןֿפור

 !לקירטש סָאד טמוק ריד זַא ,טסייוו וד --

 .טרעֿפטנעעג רע טָאה -- דרע'רד ןיא ןּבָאה ייז ךיא לעװ --
 -על שריה, ךוּבלמַאז םעניא םירבח ענייז ןוֿפ רענייא טלייצרעד ױזַא

 ןייז ןוֿפ גָאטרָאי ןטסקיצנאוצ םוצ, ,1922 ,עװקסָאמ ןיא סױרַא) "טרעק

 -על שריה טָאה רעניּבַאר רענליוו רעד זַא ,ךיוא טלייצרעד רע .("גנוּפעק

 לייטרוא-טיוט םעד ןטיײּברַאֿפ טגָאזעגוצ ,ןעמָאנ סרָאטַאנרעּבוג ןיא ,ןטרעק

 לָאז רע זַא ןוא ,סרעֿפלעהטימ ענייז ןנעגסױרַא טעװ רע ּביוא ,עגרָאטַאק ףיוא

 :טרעֿפטנעעג ןּבָאה רעניּבַאר םעד

 ,טיוט ןיימ רַאֿפ רימ ןוֿפ טלדיזעגנָא ּבָארג ןּבָאה טינ טליוו ריא ּביוא ---

 ..קעװַא ךיילג רימ ןוֿפ טייג זיא

 .רעטרעוו עטצעל ענייז ןעוועג ןּבָאה ןלָאז סָאד

 "עג טינ םיא רע טָאה ,ןעגנַאגעגוצ םיא וצ זיא רעקנעה רעד ןעוו

 ...ןייֵלַא ןָאטעג סע טָאה רע .זדלַאה ןייז רעּביא קירטש םעד ןֿפרַאװרַאֿפ טזָאל

 ַא ןעוועג זיא רע ..ןָאטעגנָא ךיז רע טָאה זדלַאה ןֿפױא קירטש םעד וליֿפַא

 ...דייר ןוֿפ טינ ,םישעמ ןוֿפ שטנעמ

 רעּביא רימ ןעייג ָאד ןוא) עדער ַא ןטלַאהעג לָאמַא טָאה רע ּביוא (3)

 םעניא זיולּב סע זיא (דיל-סקלָאֿפ םענוֿפ טלַאטשעג-טרעקעל-שריה רעד וצ

 -סקלָאֿפ ַא ...ןעגנוזעג טױט-רעריטרַאמ ןייז ךָאנ טָאה קלָאֿפ סָאד סָאװ ,דיל
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 -סקלָאֿפ םענוֿפ דלעה רעד ןדָאװעג טוט ןכָאנ רע זיא ,ןּבעל םייּב דלעה

 :עיזַאטנַאֿפ

 ,טרעהרעד סָאש םעד ןּבָאה ןענַאריט יז יװ
 . ;רעדורעג רעכעלקערש ַא ןרָאװעג זיא

 ,טריטסערַא ןעקשרעה דלַאּב טָאה'מ
 .רעמונ ןט-14 ןיא טצעזעגנייא םיא טָאה'מ

 ,טריטסערַא ןעקשרעה טָאהי'מ יו יזזַא
 ..ןּבעגסיוא תמא םעד לָאז רע ןטעּבעג ןעמ טָאה

 ,רעדרעמ עכעלקערש ריא ,קעווַאג --
 *ןּבעל טינ לָאז ןַאריט רעד טלָאוװעג ּבָאה ךיא

 ,טריֿפעג טפשמ םוצ ןעקשרעה טָאה'מ יװ
 ..ןּבעגסיױא תמא םעד לָאז רע ןטעּבעג ןעמ טָאה

 ,רעדרעמ עכעלקערש ריא ,קעווַא --
 "ףּבעל טינ לָאז ןַאריט רעד טלָאװעג ּבָאה ךיא

 ,גָאטרַאֿפ רעגייזַא סקעז

 !דלעֿפ ןֿפױא ןעוועג זיא ליטש יו

 ,ןֿפָאלשעג עלַא טייז ריא ,רעדירּב ,ָא --

 ."טלעוועג טָאה'מ סָאוװ ,ןָאטעג ןעמ טָאה רימ טימ

 ..ןסעגרַאֿפ טשינ ךימ טלָאז ריא ,רעדירּב ,ךַא

 .רימ רעּביא ןֿפרָאוװרַאֿפ טָאהימ סָאװ ,קירטש םעד

 ,ןריוּבעג דניק ַא טעוװ ױרֿפ ןיימ זַא

 .רימ ךָאנ ןּבעג ריא טלָאז ןעמָאנ ַא

 -- ןסעגרַאֿפ טינ ךימ טלָאז ריא ,רעדירּב ,יוא

 ,זדלאה ןיימ רעּביא ןֿפרָאװרַאֿפ טָאה'מ סָאװ ,קירטש סעד

 :ןזָאלרעּביא ךייא ךיא לעוו ,רעדירּב ,האווצ ַא

 !ץלַא רַאֿפ ןעמענ ריא טלָאז עכַאר זַא

 ןתמא רעד ןיא .עדער עטצעל ןייז ןעוועג ,דיליסקלָאֿפ ןטיול ,זיא סָאד

 םיא רַאֿפ קלָאֿפ סָאד טָאה יז ךיוא ןוא .עדער עטשרע ןייז ןעוועג סע זיא

 .ןָאטעג טָאה רע .רענדער רעּפַאנק ַא ןעוועג זיא רע .ןילַא רע טינ ,ןטלַאהעג
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 ןיא) ליומ ןייז ןיא ןּבָאה ערעדנַא יד-טָא ןוא .ערעדנַא טזָאלעג רע טָאה ןדער
 רעמ זיא סָאװ ,סולש ַא טגײלעגנײרַא (דיל-טרעקעל םענוֿפ ןטנַאירַאװ עקינייא
 | .שיטילָאּפ יו שיטעָאּפ

 :ךיז טנעייל רע יו טָא

 ,ןֿפרַאװרַאֿפ רימ טוט ןעמ סָאװ ,קירטש יד ,יוא

 -- ריא רַאֿפ טשינ ךיז ךיא קערש ןקערש

 ,רעדירּב עּביל עניימ ,ךייא ךיא טעּב ןטעּב

 .רימ ןוֿפ ןעגניז ריא טלָאז דיל ַא

 :טנַאירַאװ רעדנַא ןַא ןיא

 ,רעדירּב עטוג עניימ ,ךייא ךיא גָאז ןגָאז

 ,ןעגנילק ןָאט רימ טימ טעוו טלעוויד

 ,רעדירּב עטוג עניימ עלַא ,ךייא ךיא טעּב ןטעּב

 ןעגניז ריא טלָאז רימ ןוֿפ דיל ַא

 ,הּכלמ ױרֿפ ןיימ ןיירַא טֿפור
 :ריא טימ ןדערסיוא טרָאװ ןטצעל ַא
 ,ןוז ַא ןריוּבעג טעוװו יז זַא
 .רימ ךָאנ ןּבעג יז לָאז ןעמָאנַא

 ייווצ ןַארַאֿפ ךיוא ,םינּפַא ,ןענייז ,ןטעָאּפ יד ייּב יוו ױזַא ,קלָאֿפ םייּב
 -עלטֿפַאשלעזעג-שיטילָאּפ רעד טימ ךיז טריסערעטניא ענייא :"ןעגנוטכיר.

 ;טכַאר יד -- רקיע רעד ריא רַאֿפ זיא ,עטכישעג-טרעקעל רעד ןוֿפ טייז רעכ
 ןוֿפ עמַארד רעכעלנעזרעּפ רעד ףיוא ּפָארט םעד טלעטש "גנוטכיר, עטייווצ יד

 ...דניק ןייז ,ױרֿפ ןייז ,ןעמָאנ ןייז ךיוא ןעניז ןיא טָאה יז ןוא ,טרעקעל שריה

 חילש רעיירט ַא יא :ןכַאז עדייּב ןעוועג זיא טרעקעל שריה זַא ,זיא תמא רעד
 .רעטקַארַאכ רעלעודיווידניא רעצלָאטש ןוא רעקרַאטש ַא יא ,עסַאמ רעד ןוֿפ

 ,טלָאװעג טָאה יז) ןָאט לָאז רע טלָאװעג טָאה עסַאמ יד סָאװ ,ןָאטעג טָאה רע

 רע .יז טינ ,ןָאטעג סע טָאה רע רעּבָא ("ןּבעל טינ לָאז ןַאריט רעד. זַא
 זיא ריא ייּב סָאװ ,סָאד רעּבָא ,שטנואוו ןעמייהעג ריא טקירדעגסיוא טָאה
 סָאװרַאֿפ ,ןייא טינ עז ךיא ןוא .טַאט ןרָאװעג םיא ייּב זיא ,שטנואוו ַא ןעוועג
 -רַאֿפ ,"דלעה-ןסַאמ, ןֿפור םיא ןוא גנוטיידַאּב ןייז ןרענעלקרַאֿפ רימ ןלָאז
 ןַא זיא סָאד .דלעה :לטיט ןרעצלָאטש םעד ןעמענוצ םיא ייּב רימ ןלָאז סָאװ
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 ןַא :סרעגרע ךָאנ סעּפע זיא סָאד .טײקרַאּבקנַאדמוא ןַא ,טייקיטכערעגמוא

 ,ןשטנעמ "ןטסָארּפ, םעד ןריטקעּפסער-טינ ןקיניזטסואווַאּבמוא ןוֿפ קורדסיוא

 ןַא ןעוועג ןּבָאה לָאז טרעקעל שריה ןעוו ,ָאי ...קלָאֿפ ןוֿפ ןשטנעמ םעד
 ענייש ןייז ןעמ טלָאװ ,"רעטעדליּבעג, ַא ױזַא םּתס ,טנעדוטס ַא ,"זרעטסקע;ג

 ןֿפױא טינ ,ןוּבשח םענעגייא ןייז ףיוא טלעטשעג גנוריֿפֿפױא עשיאָארעה

 -רעּפמוא םיא ןגעוו טדערעג טינ טלָאװ ןעמ .ןסַאמ יד ןוֿפ ,קלָאֿפ ןוֿפ ןוּבשח

 .עיצולָאװער רעד ןוֿפ "רענלעז ןטנַאקַאּבמוא, ןַא סעּפע ןגעוו יו ,ךעלנעז

 טלָאװ עיֿפַארגָאיּב ןייז ןוא ,ןּבעל ןייז ןוֿפ םיטרּפ עלַא טסואוועג טלָאװ ןעמ

 ןעמ רעכלעוו טימ ,טײקכעלריֿפסױא רעקיּבלעז רעד טימ ןרָאװעג ןּבירשעג

 -סטײהײרֿפ ,עמוטש עכלעזַא טינ ,ערעדנַא ןוֿפ סעטכישעג-סנּבעל יד טּביירש

 עכעלרעדנואוו ןּבָארגסױא "דרע רעד רעטנוא ןוֿפ, טלָאװ ןעמ .סרעֿפמעק

 יז ןעוו ,ןֿפַאשעג ,טריזַאטנַאֿפעגסױא ייז טלָאװ ןעמ .ןטייהלצנייא עשיאָארעה

 םענוֿפ דליּב סָאד טלָאװ ןעמ .טייקכעלקריוו רעד ןיא ןריטסיזקע טינ ןלָאז

 זיא עקשריה רעּבָא ...טמָאקלוֿפרַאֿפמוא ,טקידנערַאֿפמוא ןזָאלעג טינ דלעה

 ןײרַא ןקוק סָאװ ,יד ןוֿפ טינ ,רעטסוש ַא ,הכאלמילעּב רעטסָארּפ ַא ןעוועג

 "יינ רעייז ןעוועג זיא רע ןוא) ןסיוו טלָאװעג טָאה רע זַא .ךעלכיּב יד ןיא

 רענעי ,רבח ַא ןטעּב טזומעג רע טָאה ,טלעוו רעד ןוֿפ סעיינ (ןסיוו וצ קירעג

 ןקידנענערּב ַא רַאֿפ סָאװ ,טעז --- זיא ...גנוטײצ:טַאלּב ןוֿפ ןענעייל םיא לָאז

 יו ןוא עסַאמ רעד ןיא ךיז וצ טקעװעגֿפױא טָאה קנעדנָא ןייז סערעטניא

 -עטניא-יײטרַאּפ יד ךעלנעזרעּפ םיא וצ ןּבילּבעג זיא סע דמערֿפ יו ,טלַאק

 ,ןײלַא ןעקשריה ןגעוװ טדערעג רעדיל ענייז ןיא טָאה קלָאֿפ סָאד !ץנעגיל

 ,ןשינעּבעלרעּביא עמיטניא ענייז ןגעוו ,עידעגַארט רעכעלנעזרעּפ ןייז ןגעוו

 (ץנעגילעטניא יד יװ) רָאנ טינ ,דניק (ןריוּבעג טינ ךָאנ) ןוא ּבייוו ןייז ןגעוו

 ךיז טריסערעטניא דיל-סקלָאֿפ סָאד ."טַאט רערענָאיצולָאװער. ןייז ןגעוו

 ןייז טימ ךיז ןענעגעז סטרעקעל יװ .טייהלצנייא רעמיטניא ַאזַא טימ וליֿפַא

 עמייהעג ןייז ןָאט קעװַא זיא רע רעדייא ,םירבח ענייז טימ ,טניזעג-זיוה

 :תוחילש עכעלרעֿפעג ןוא

 ,ןעגנַאגעגסױרַא ּבוטש ןוֿפ זיא עקשרעה יוװ יזזַא

 ( *!טכַאנ עטוג ַא; :טגָאזעג רע טָאה יזזַא

 ןעגנַאגעגוצ רעטַאעט םוצ זיא עקשרעה יו יזזַא

 .טכַארּברַאֿפ גנַאל טשינ רע טָאה יױזַא

 "!טכַאנ עקניטוג ַאג :טנַאירַאו רעדנַא ןיא (*
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 -סיוא ןַא ןעוועג זיא עקשריה זַא ,ןגָאז וצ טינ ךיז טמעש קלָאֿפ סָאד

 :חילש ַא ױזַא םּתס טינ ,רעטלייוורעד

 ,טרעהרעד סָאש סעד ןּבָאה ןענַאריט יד יו יזזַא

 ;רעדורעג סיורג ַא ןרָאװעג ןסַאג עלַא ןיא זיא
 ;ןטייוצ םעד וצ טגָאזעג טָאה רבח ןייא
 .רעדורּב ןטסעּב רעזדנוא ןרױלרַאֿפ ןּבָאה רימ --

 םיא וצ רָאנ טינ ,ױרֿפ רעגנוי סעקשריה וצ ךעלטרעצ זיא קלָאֿפ סָאד

 :טגניז סע .ןיילַא

 ,טסואוורעד ךיז טָאה הכלמ ױרֿפ יד יװ

 .ןּבילּבעג תושלח יז זיא

 טקוקעג טשינ ןכַאז ענייק ףיוא טָאה יז

 ןּבירשעעג רעסייק םוצ יז טָאה עינעשָארּפ ַא ןוא

 "רעד טרעוו טרָאד .רעטייוו טייג דיל-סקלָאֿפ םענוֿפ טנַאירַאװ רעדנַא ןַא
 ןילַא ןוא --"סעינעשָארּפ. ןּביירש טימ טנגונַאּב טינ ךיז טָאה הּכלמ זַא ,טלייצ
 -נולדנַאהרעטנוא ןריֿפ; ןעמ געמ !סע ןעמ געמ ..."ןרָאֿפעג רעסייק םוצ יז זיא
 ריא ןעװעטַאר טלָאװעג טָאה הּכלמ זאנושזןסַאלק ןטימ ,ןענַאריט יד טימ יןעג
 -סקלָאֿפ סָאד ךיוא ןוא .תולאש ןייק טגערֿפעג טינ יז טָאה ,ןּבעל סָאד ןַאמ
 זיא ןהּכלמ רַאֿפ זַא ,טסייוו קלָאֿפ סָאד .תוריקח ןיא ןײרַא טינ ךיז טזָאל דיל

 זַא ,טסייוו סע .ןַאמ ריא ,שטנעמ רעקידעּבעל ַא ,ץלַא יו רעירֿפ ,עקשריה
 ,דניק (ןריוּבעג טינ ךָאנ) ןייז ןוֿפ רעטומ יד ,ױרֿפ ַא הּכלמ זיא ןעקשריה רַאֿפ
 "יט םעד טימ ךייא ריא טלָאז ןענעכער. -- רָאנ טינ רע טעּב טיוט ןרַאֿפ ןוא

 :ךיוא טגָאז רע ,"ןָאיצַאנ ןשינַאר

 -- הּכלמ ױרֿפ ןיימ ןיירַא טֿפור

 .ריא טימ ןדיירסיוא טרָאו ןטצעל ַא

 ,ןוז ַא ןריױױּבעג טעוו יז זַא

 .רימ ךָאנ ןּבעג יז לָאז ןעמָאנַא

 "נַאֿפ ןייז ןוֿפ םעדָאֿפ םעד ןעניּפש וצ ףיוא טינ טרעה דיל-סקלָאֿפ סָאד
 "ומ יד יװ וליֿפַא זדנוא טלייצרעד סע ןוא ,עילימַאֿפ סעקשריה חוּכמ עיזַאט
 ןייז ןיא ןייג םיא טנרעל ןוא ןעמוקמוא סנַאמ ריא ךָאנ דניק ריא טגיוו רעט

 :ןגעוו סרעטָאֿפ
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 ,רעדירּב ענייד רַאֿפ ןייטש ,דניק ןיימ ,טסלָאז וד

 ;טכער ראֿפ ףמַאק ןיא ןעיײג עכלעוו

 רעדינ ןצריטש ןֿפלעה ,דניק ןיימ ,טסלָאז וד

 .טכערמוא ,רעקנעה ,רעשרעה

 ,ןרעוו רעסערג טסעוו ,דניק ןיימ ,וד זַא ןוא
 ,דרעירד ףױא סוֿפ ןטשרע םעד ןלעטש טסעוו וד
 ןרע האווצ סרעטָאֿפ ןייד טסלָאז
 (* ..דרעווש יד טנַאה עטכער יד ןיא ןעמענ ןוא

 ןצלָאטש, םעד ,דלעה ןייז טַאהעג ּביל ןוא טצעשעג טָאה קלָאֿפ סָאד ,ָאי

 רעדָא) טרעקעל עקשריה זיא עיזַאטנַאֿפ סקלָאֿפ םעניא .ךעלנעזרעפ --- ,"ןַאמ

 רעּביא ןייש ןשיאָארעה ַא טימ ןוא ּפָאק ןֿפױא ןיורק ַא טימ שטנעמ ַא (ךוקעל

 סעקשריה ןוֿפ ןיורק יד טָאה רע .רעריֿפ-ײטרַאּפ רעד זיא שרעדנַא .םיא

 ,גנוי-רעטסוש ַא -- ,וצרעד רע טמוק יוװ) ןעמונעגּפָארַא ּפָאק ןטנרעלעג טינ

 עטלַאק יד טָאה רע .(?ןּביירש טינ ןוא ןענעייל טינ טנעקעג טינ טָאה סָאװ

 ריא ףיוא ןָאטעגנָא .עסַאמ-סקלָאֿפ רעקיּפעק-ליֿפ רעד ףוא ןָאטעגנָא ןיורק

 -שריה זַא ,טסייוו יז ,ןגָארט טינ ץנַארק-רעּברָאל םעד לי יז) טלַאװג טימ

 -סיױרַא טָאה טַאירַאטעלָארּפ עשידיי סָאד, ..,(...יז טינ ,טנידרַאֿפ םיא טָאה עק

 טימ .ערע ןייז ןוֿפ גנוקידיילַאּב רעד רַאֿפ רעמעניעכַאר ַא ךיז ןוֿפ טלעטשעג

 ןוֿפ ןליֿפעג יד ןענייז םיא ייּב טלקיװטנַא ךיוה יװ ןזיוורעד רע טָאה םעד

 רָאי ןיא דנוּב ןוֿפ ק"צ רעד ןּבירשעג טָאה ױזַא ."עדרעוו רעכעלשטנעמ

 שריה; גנולמַאז ַא ןּבעגעגסױרַא ןּבָאה ןטסינומָאק יד ןעוו ,1922 ןיא ןוא ,2

 עקיּבלעז יד יז ןּבָאה ,"גנוּפעק ןייז ןוֿפ גָאטרָאי ןט-20 םוצ -- טרעקעל

 ןּבירשעג ןּבָאה ייז ;רעטרעװ ערעדנַא לסיּב ַא טימ טרזחעגרעּביא המכח

 עריא ןוֿפ יז טָאה ,דנַאטשרעדיװ ןייק ןזײװסױרַא עסַאמ סלַא קידנענעק טינ,

 ?רע זיא ואוו ןוא --- ,עסַאמ יד ,יז ץלַא ."דלעה-ןסַאמ ַא טקורעגסױרַא ןעייר

 .רעֿפטנע-ײײטרַאּפ רעד זיא סָאד ..."דלעה-ןסַאמ ַאג זיא רע

 טָאה יװ ?עגַארֿפ רעד ףיוא טרעֿפטנעעג רוטַארעטיל יד טָאה יװ (ג)

 ?טרעֿפטנעעג ריא ףיוא עמעָאּפ רעשיטַאמַארד ןייז ןיא קיווייל

 יַאֹּב ןייז ןוֿפ טײקיטרַאנגיא יד ןרעו רערָאלק זדנוא לָאז סע ידּכ

 סקיווייל ןכײלגרַאֿפ וצ ךעלצונ ןייז טעװ ,עמַארד-טרעקעל שריה יד ןטכייל

 רעד ןיא טעמּכ טָאה סע סָאװ ,"טרעקעל שריה, עמַארד רעד טימ קרעוו

 .1921 ,עשרַאװ ,"טייהיײרֿפ ןוא טייּברַא סנַאמהעל לאומש טול טריטיצ (*
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 .וָארינשוק .א טעָאּפ "רעשירַאטעלָארּפ, רעד ןּבירשעגנָא טייצ רעקיּבלעז

 -ניא יו ןוא קידנעטשּבלעז יװ ,ןכַאמ טלוּב טעװ ךײלגרַאֿפ רעקיזָאד רעד
 ןענַאטשעג זיא רע ןעוו ,ןרָאי ענעי ןיא וליֿפַא ןעוועג זיא קיווייל לעודיוויד
 זיא ןוא ,רוטַארעטיל רעשירַאטעלָארּפ רעדָא רעשיטעווָאס רעד וצ טנעַאנ
 .ןדנוּברַאֿפ רעקיצניוו רעדָא רעמ ריִא טימ ןעוועג

 -עטַאמ ןקיּבלעז םעד טינ-רעיש טצונעג ןּבָאה קיווייל ןוא ווָארינשוק

 -עגנָא ןּבָאה ייז סעמַארד ענעדײשרַאֿפ ייווצ ַא רַאֿפ סָאװ --- ךָאד ןוא ,לַאיר
 .ןבירש

 טינ ייז ייּב ןענייז ןדלעה:טּפיוה יד וליֿפַא ,ןוויטָאמ-טנורג יד וליֿפַא
 שטנעמ ַא ,טרעקעל שריה -- טרעקעל שריה זיא ןקיווייל ייּב .עקיּבלעז יד

 "שוק ייּב ,דיל-סקלָאֿפ ןיא יו -- ,דלעה ַא ,דיחי ַא ,ךיא םענעגייא ןייז טימ
 רעד ןיא יוו ױזַא -- ,דלעה-ןסַאמ ַא ,ךס ַא ןוֿפ רענייא רע זיא ןווָארינ
 .רוטַארעטיל:ײײטרַאּפ

 "טנע -- "?ריא טייז רעוו, :ןטרעקעל טגערֿפ ןעמ זַא ,ןקיווייל ייּב ךיוא

 רע זַא ,ןגָאז וצ רָאנ רע טניימ טימרעד רעּבָא ."עסַאמ יד, :רע טרעֿפ
 "סיוא טינ םיא טָאה יז רעּבָא ,חילש ריא זיא רע ,עסַאמ יד טריטנעזערּפער
 קיבייא טינ ךָאד ךיא זומ, :טלייוורעדסיוא ןיילַא ךיז טָאה רע ,טלייוורעד
 -רבח ַא רענייז ,ןעלזייר רע טרעֿפטנע ,*ףייֿפ עקשריה ,גנורּפש עקשריה ןייז
 סָאװ ,שטנעמ ַא זיא רע .רערעדנַא ןַא ןרָאװעג זיא רע .עקטסידנוּב ַא ,עט
 יַאֿפרעד ןייז ןוֿפ טנרעל סָאװ ,שטנעמ ַא ,רערעדנַא ןַא ןרעוו וצ קיאעֿפ זיא
 יד טימ םענייאניא רָאנ ךיז טרעדנע סָאװ ,שטנעמ:ןסָאמ ןייק טינ ,גנור

 -- געװו םעד ןָא ייז טזייוו רע .ייז טריֿפ רע .ייז ףיוא טינ טרַאװ רע ..ןסַאמ
 ַא רָאנ טינ זיא רע .סולשַאּב ןייז טימ ,טולּב ןייז טימ ,ליּפשיײיּב ןייז טימ
 טרעקעל עקשריה רעתמא רעד ןייז טזומעג טָאה סע יװ ,טַאט ןוֿפ שטנעמ
 לזייר זַא .שטנעמ רעקידנעקנעד ַא ךיוא ןקיווייל ןייּב זיא רע .ךוקעל רעדָא
 :רע טרעֿפטנע ,"םירבח טימ (עמרוט ןיא) ןסעזעג; רע זיא יצ ,םיא טגערֿפ
 סיוא טיירש יז ןעוו ןוא ."עקשטָאנידָא ןיא ,ןיילַא ךָאנרעד ,טייצ לסיב ַא;

 -רעּביא .סע ףרַאד טַארּב שַאנ ַא ,ךעלקערש טינ; :רע טגָאז *?ןיילַא רענייא,
 .רעּביא טכַארט ןוא טכַארט טרעקעל סקיווייל .*ןּבעל ענעגייא סָאד ןטכַארט
 רע .זייוכעלסיּב סע טרעװ רע ,זיא רע סָאװ ,לָאמַא טימ טינ טרעוו רע

 ןײלַא ןקיווייל ןוֿפ סעּפע ךיז ןיא רע טָאה ,סיוא טסקַאװ רע זַא ןוא .טסקַאוװ

 ,טרעה עילאז 'ר זַא ...ןכש ןייז ,עילאז 'ר ןדמל ןטלַא םעד ןוֿפ סעּפע ךיוא

 ןייז ףיוא ּפָא ךיז רע טֿפור ,"טנייה לוש ןיא ןדיי קינייו :טגָאז ןעמ יו

 ענעגייא יד טעמּכ ןוא ."גונעג זיא דיי ןייא, :רעגייטש ןטקַאהעגּפָא ןֿפרַאש

 ;ךיז טגָאלק םירבח ענייז ןוֿפ רענייא ןעוו ,ןטרעקעל ןוֿפ רימ ןרעה רעטרעוו
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 טיירש *?קינייװא ."קינייוו ױזַא רימ ןענייז (רעטעּברַא עשילוּפ ןָא) ייז ןָאפ

 -ןגייוש רעצלָאטש רעד ."גונעג זיא רעֿפמעק ןייא, :טרעקעל שריה סיוא
 רַאֿפ ,"ןדיי ןייא, ןוֿפ חוּכ םעד ןיא טּביולגעג טָאה רוד ןטלַא ןוֿפ דיי רעקיד
 רעד ןיא טּביױלג רע .גונעג "רעֿפמעק ןייא, זיא ,טסידנוּב םעד ,רעגייווש םעד

 -רַאֿפ ענייז ןיא רעכיז זיא רע סָאװ ,םעד ץוח ַא ןוא .דיחי םענוֿפ טֿפַארק
 ןעק רע ,זיא רע סָאװ ,ןייז זומ רע זַא ,רע טליֿפ ,ןטייקכעלגעמ ענעגרָאּב
 רימ ןלָאז סָאװ ,ונ, :םיא ייּב ךיז טעּב ענייז רעטומ יד .ןייז טינ שרעדנַא
 לָאז סָאװ ןוא ,ונ, :רעֿפטנע ןייז זיא ."עטנלע ןענייז רימ ?רעניימ ןוז ,ןָאט
 ,יז טגָאז ,רעדעי טינ, -- ."רעֿפמעק ַא טרָאֿפ ןיּב ךיא זַא !טגָאז ןָאט ךיא
 ,טסייה סָאװ .רעײֿפ זיא ,רע טגָאז ,טָארט ַא ואוו זַאא -- ."רעיײֿפ ןיא טכירק
 זיא רע זא ,םורָאװ ,זיא רע סָאװ ,ןייז זומ רע ."זומ ךיא ,ייג ךיא ?ךירק ךיא
 ערעדנַא יו ױזַא) *ןּבעל ןצנַאג ןטימ, ,ןײלַא טגָאז רע יו ,סע רע זיא ,סעּפע
 סטרעקעל זיא ,לַאעדיא סקיווייל ,*טיײקצנַאג, (...סעמַארד סקיווייל ןוֿפ ןדלעה
 סָאד ןּבעגּפָא ףרַאד ןעמ -- רע טגָאז -- טסרעה וד ,לוװיײֿפ , .טייקכעלקריוו

 רע זיא ,ןכַאז וצ גנואיצַאּב רעכעלּבעל ןייק ןוֿפ טינ טסייוו רע ."ןבעל עצנַאג
 ."רימ ןיא טנערּב סע, .רעיײֿפ ַא םיא ןיא טנערּב סע .סייה רע זיא ,טלַאק טינ

 "עג ייז טימ טָאה ןעמ סָאװ ,ץימש יד ןוֿפ ךיז טסיוורעד רע ןעוו ,רע טגָאז
 ןוא ןעיירש ןוא ןייג ןסַאג יד רעּביא ךימ טּביירט סע, .םירבח יד טעדנעש

 טגָאז ,"סיוא טעגרה ןעמ זַא, "!ןעמ טגייווש סָאװ ,םירבח ,רעדירב. ?ֿפור
 רעּביא טּביילּב סע ןוא ,עקרבח ,רעדירּב ךס ַא; : ןיקשיסוא רבח ןייז וצ רע
 סָאד קעװַא ךיוא טיג ןוא רענייא רעד טמענ -- רעטצעל רעד ,רענייא רָאנ
 ןיא בר םעד ןָא ךיז טנָאמרעד) *?ַאה ,ןענייוו ףױרַאד ןעמ ףרַאד -- ןּבעל
 .(!"ףלָאװ, סקיווייל

 יד וצ ליֿפעגטימ סיוא רָאנ טינ ןּבעל סָאד קעװַא ךיוא טיג רענייא רעד

 רע לייו רָאנ ,גנולֿפײװצרַאֿפ ןוֿפ טינ יַאדװַא ןוא םירבח ענעמוקעגמוא

 -טנַארַאֿפ ךיז טליֿפ טרעקעל .תוירחַא ןוֿפ טסַאל ערעווש יד ךיז ףיוא טגַארט

 .ןגייוש ןוא -- ןדייל ריא רַאֿפ ,עסַאמ רעד ןוֿפ ןדייל יד רַאֿפ ךעלטרָאװ
 קיטש ַא ןיּב ךיא ןוא ,רעלעק ןיא טגיל -- רע טגָאז -- טלעוו עצנַאג יד;

 / "?סָאװ ,עװשעדָאּפ
 :רעטייוו ןוא

 -- עוושעדָאּפ עיר קיטש ַא זַא ןוא
 .טוג ןפַאלקסיױא ןוא ןשַאומורַא רעירֿפַא ךיוא ךָאד יז ןעמ ףרַאדַאּב
 .עי ,יַאדווַא ןשטנעמ ַא ןוא
 ?סָאװ זיא -- עמרוט ןיא ןיוש ןסעזעג זַא ןוא
 ?ַאה -- סוחי ַא ןיוש זיא רעשיטילַאּפ ַא
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 ?ַאה ,רימ ןוֿפ ןצונ ַא רַאֿפ סָאוװ ןוא ףערטַאּב ַא רַאֿפ סָאװ

 ןֿפױקסיױא ןיײילַא ךיז ףרַאד ןעמ .ןייר ןייז ףרַאד ןעמ

 .וויטָאמ רעשקיווייל-שיּפיט ַא

 ;ןטרעקעל וצ טגָאז לחר זַא ןוא

 -- שטנעמ רענייר ַא טיז ריא

 :רע טרעֿפטנע

 .רעסעּב סיױו ךיא .ןיינ ,ןיינ

 .שטנעמ רעסואימ ַא ןעוועג ןבעל ץנַאג ַא

 .עמרוט ןיא גנידצלַא טכַארטעגרעּביא ּבָאה ךיא

 .רימ רַאֿפ עמרוט יד ןעוועג טוג זיא'ס

 ?טײטשרַאֿפ ריא -- זַא -- זַא ,ךיא סייו טציא

 .טַאהעג טנעה עטכייל ,רעגעלש ַא ?ןעוועג ךיא ןיּב סָאװ

 .טעיימשעגמורַא טייז ַא ןָא עלעטיה ןטימ

 ?ַאה ,ןייז רעגעלש רעדיוו -- ?סָאװ -- טציא ןוא

 ?טשינרָאג רעמ ןוא דערוו קיטש ַא ךָאנ רעדױוו ןֿפױלכָאנ

 ןיינ ,ןיינ ?ןּבָאה סעקַאלוק עסיורג ,ןעוועילַאמכ

 ,ןעמ ףרַאד ןּבעל ןצנַאג ןטימ זַא ;ןיא סייױו טציא

 ..ּבעגּפָא עקַאט ,ּפָאק םעד ןּבעגּפָא ..ההמשנ רעד טימ

 .ןוײזַאא

 -ייא ןייז ןגעװ ,טייקנייר רענעגייא ןייז ןגעו טכַארט טרעקעל שריה
 .עסַאמ יד רָאנ טינ ,ןזיילסיוא ןיילַא ךיז ליוו רע .גנוטער רעקיטסייג רענעג

 יו .טייקכעלנעזרעּפ רענעגייא ןייז רַאֿפ געווסיוא ןַא ,קורדסיוא ןַא טכוז רע
 -ײטרַאּפ ןייק טינ ,שטנעמ'-ןסַאמ ןייק טינ רע זיא ,םיא טרעדליש קיווייל
 .דלעה ַא סקיווייל .ה זיא רע .דלעה

 רעכעלטנייוועג ןייק רָאג טינ .שטנעמ-ןסַאמ ַא רע זיא ןווָארינשוק ייּב
 .ךַאז עקידעכָאװ ַא זיא סָאד --- ,קיירטס ַא; .תמא זיא סָאד -- שטנעמ-ןסַאמ
 ןא ןוא ."בוט-םוי ַא ןייז לָאז ףמַאק זַא -- רע טגָאז -- ּביל ּבָאה ךיא ןוא

 טעװ רעוװ ,ונ ,םייה רעד ןיא ןציז ןלעוו עלַא ּביױא, :רע טגָאז לָאמ שרעדנַא

 רימ זַא ,ןּבירשעג טייטש ואוו, :רעדָא "?ןגרָאז ךיז טלעוו רעד רַאֿפ טלָאמעד
 ,יד ןוֿפ זיא רע-ײזַא ןּבייה רימ ?ןּבײהנָא טעו רעצעמע זיּב ןטרַאוװ ןֿפרַאד
 ,"רךימ, :טגָאז רע רעּבָא .ןָא ןּבייה סָאװ ,יד ןוֿפ ,םייה רעד ןיא טינ ןציז סָאװ
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 ?רימ ןענייז סָאװ -- רימ עלַא ןוא ;רע ןוא ,וד ןוא ,ךיא ןוא , ..."ךיא ,, טינ

 ןַא ,ןַאגרָא ןַא ,לייט ַא יו תמאּב ךיז טליֿפ רע *?עסַאמ יד טינ ןענייז רימ

 רענליוו םעד ,ןלאוו ןָאֿפ וצ טרָאװ טצעל ןייז .עסַאמ רעד ןוֿפ טנעמורטסניא
 ןוא רעטנזיט ןּבעל'ס, :זיא ,ןסָאשעג טָאה רע ןכלעװ ןיא ,רָאטַאנרעּבוג
 ."ןּבעל טסעוו וד ליֿפיװ ,ןעקנעדעג סָאד טסלָאז ,ךיא יו ,רעטנזיוט

 -ַארד-ןסַאלק ןוא - ןסַאמ ַא , "רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט, ןוֿפ עמַארד ַא
 ןעוו .ןעניז רעקיצנייא ריא זיא סָאד ."טרעקעל שריה. סווָארינשוק זיא ,עמ
 -נָאק עשיגָאלָאכיסּפ ןייר ,ןרָאטקַאֿפ עלעודיווידניא ריא ןיא ןכוז לָאז ןעמ
 ןשטנעמ עקיצנייא ןייק .ןענלסּפ טזומעג ןצנַאגניא יז ןעמ טלָאװ ,ןטקילֿפ
 ןסַאלק ,ןסַאמ ָאד ןענייז סע .ריא ןיא ָאטשינ ןענייז ,םינּפ ַא ןּבָאה ןלָאז סָאװ

 טינ זיא ךַארּפש יד וליֿפַא .סרעײטשרָאֿפ עוויטַאטנעזערּפער ערעייז ןוא
 -ןסַאלק ןיא עיצקעל ַא זיא סע ...טקַארטסּבַא זיא יז --- ,טריזילַאודיװידניא
 רשֿפא ןעק רָאסישזער רעטוג ַא .טרינעצסניא -- םזינינעל לטיּפַאק ַא ,ףמַאק
 -גייא יד ןוֿפ תורצ ןּבָאה טעוו רע .טינ -- רשֿפא ןוא ,ןכַאמ סעּפע ןוֿפרעד
 ןכַאמ ייז ןוֿפ לָאז רע ןדייס .דייר ענרעצליה ערעייז טימ ןענָאזרעּפ עקיצ

 -רעוו לָאצ יד ןריזימינימ ןוא ךעלטַאדלָאס ענרעצליה טרָאס ןימ ַא סעּפע

 -ירעט

 ןוא ,טרעקעל שריה ןייק ָאטינ זיא "טרעקעל שריה,, סווָארינשוק ןיא

 ןעוועג זיא רע -- ןעוועג יַאדװַא טלָאװ רע .ָאטינ ךיוא זיא ןיילַא ווָארינשוק
 ייּב טגָאז יו -- רָאנ (* ,רעטכיד עשיטעווָאס ערעטּבַאנַאּב יד ןוֿפ רענייא

 :טרעקעל םיא

 ,םּתסמ ןעוועג סָאד טלָאוװ רעצעמע ןוא

 .םַארגָארּפ רעד ןגעק זיא סָאד זַא ,ייג רָאנ

 ןגעק ןייג טנעקעג טינ טָאה רעטכיד רעשיטעוװוָאס ַא יװ ,ווָארינשוק .א
 ,רענייא ןעוועג טינ טרעקעל שריה זיא םַארגָארּפ טיול ."םַארגָארּפ רעד

 טנַאה ןייז טימ סָאװ ,רענייא ,"רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט; ןוֿפ רענייא רָאנ
 .ןסַאמ יד ןסָאשעג ןּבָאה

 .רעשיטלוקטעלָארּפ רעד טימ טנכערעג טינ ךךיז טָאה קיווייל .ה

 ,דיל-סקלָאֿפ םענוֿפ טרעקעל רעד יוװ ױזַא ,טרעקעל שריה ןייז זיא ,םַארגָארּפ

 ,שטנעמ ַא רע זיא ,טרעקעל-סקלָאֿפ םוצ ךוּפיהל ,ןוא שטנעמ רעקידעבעל ַא

 .1949 ןיא ,עוװקסָאמ ןיא ןּברָאטשעג זיא רע (י
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 ַא ריא רַאֿפ טכוז סָאװ ,שטנעמ ַא ,המשנ רענעגייא .ןייז ןיא ךיז טלּבירג סָאװ
 ...עטנעמ רעשקיווייל ַא -- ,ןוקיּת

 טינ ,עמעָאּפ רעשיטַאמַארד רעצנַאג רעד רעּביא טּבעװש טסייג סקיווייל
 ּבָאה ךיא יו ,ןענייז סָאד --- טסייג סקיווייל .דלעה:-טּפיוה ריא רעּביא רָאנ
 ןשיווצ לגנַארעג רעד זיא סָאד :רעטסייג ייווצ ,טגָאזעג לָאמנייא טינ ןיוש

 רעקיּבייא ןַא ,גָאלַאיד רעשיטַאמַארד רעקיּביײא ןַא רָאֿפ טמוק ןקיווייל ןיא .ייז

 ןוֿפ המשנ רעד -- ,םיא ןיא ןעניואוו סָאװ ,תומשנ ייווצ יד ןשיווצ חוּכיװ
 -טינ רעד -- ,טייקנסירעצ ,טײקנכָארּבעצ ןוֿפ המשנ רעד ןוא טײקצנַאג
 -עלמַאה םעד ןוא רענָאיצולָאװער ןשיטַאנַאֿפ םענוֿפ המשנ רעקידנעלֿפיײװצ

 -- ,טנעגילעטניא ןקירנריֿפָאזָאליֿפ ןוא ןקידנריזילַארָאמ םענוֿפ טסייג ןשיט
 -טלקיװרַאֿפ ןוֿפ המשנ רעד ןוא גנוכַאֿפנײארַאֿפ ,טײקכַאֿפנײא ןוֿפ המשנ רעד

 -טנַא ןקיווייל .ה ןוֿפ "ןלעז ייווצ, עקיזָאד יד .טײקטרעטנָאלּפרַאֿפ ,טייק
 ,"ּפַאשפ ןיא ןַאמּפיל ןוא ענימ ןוֿפ ןטלַאטשעג יד ןיא זדנוא רַאֿפ ךיז ןקעלּפ
 ןיא ןקַאסיא ןוא ןטרעקעל ןוֿפ ןוא -- ,"ןטייקק ןיא ףעסָאי ןוא עניוועל ןוֿפ

 ןייז וצ טייג טרעקעל תעּב ,"תוקֿפס טימ לוֿפ ,, זיא קַאסיא ."טרעקעל שריהג
 -טנע טרעקעל ןוא "?תמא ןכלעוו, :טגערֿפ קַאסיא .קיּביולג ןוא רעכיז ליצ

 .ןטכַארטרעּביא ןייא ןיא טלַאה קַאסיא ."תמא ןייא ָאד זיא'ס ?ןכלעוו, :טרעֿפ
 -עשט יו --- עלַא ןוא ריא ,קַאסיא, :טרעלקרעד טרעקעל ,ךיז ןבושי ןייא ןיא

 ןעק קַאסיא ."ןטרַאװ טינ ןעק דָארַאנ ישטָאּבָאר רעד .ריא טכירק סעכַאּפער
 -רַאֿפ טנעקעג טינ טָאה ידנַאג יו ױזַא ,יָאטסלָאט יוװ ױזַא ,ןײטשרַאֿפ טינ |

 רַאֿפ ןֿפָארטשַאּב ןעמ ןעק יװ ,זייּב טימ ןטָארסיױא זייּב ןעמ ןעק יוװ ,ןייטש -
 טימ ךיז טליּפש סע רע ,רע טגָאז ,טינ קוליח ןייק, .טולּב טימ טולּב

 "ייק ,טכער ןייק טינ םעד ףיוא רענייק טָאה סע -- ,ןּבעל ןוא בייל סנשטנעמ

 ,ןינעל יו ױזַא ,רעּבָא טרעקעל .."קידצ רעד טינ ןוא עשר רעד טינ ,רענ

 -רעטנוא רעד ,עשר רעד סָאװ ,געמ ,רעקידנדייל רעד ,קידצ רעד זַא ,טלַאה
 ןלעוװ עלַאג :קַאסיא טנרָאװ ,"לָאמַא ךָאנ ךייא גָאז ךיא; .טינ רָאט ,רעקירד

 סנדעי טלױֿפ ןלױֿפ לייוו .ןלױֿפ ןוא ןטלמישרַאֿפ ןיא טולּב ןיא ןקעטש ןּביילּב -
 חיר ןייא .ןעמעלַא ייּב טולּב ןייא .סניימ יצ ,סלאוו ןָאֿפ יצ ,סרעייא יצ ,טולּב
 -- טדער ריא; ."ןעמעלַא ןוֿפ לַאג ןוא ןירג ןרעק טעוו'ס ןוא .רילָאק ןוא

 .."ןושל ןקידתּבש ַא טימ דייר ענדוקסַאּפ -- טרעקעל טרעֿפטנע |

 רעטרעװ עכעלרעדנואוו ,דייר עקיסַאּפ ,ןעעז רימ יוװ ,טניֿפעג קיווייל

 ןוא קַאסיא זיא רע ,םידדצ עדייּב -- ןײלַא זיא רע לייוו ,םידדצ עדייּב רַאֿפ

 .טרעקעל זיא רע
 רע סָאװ ,ןגָארֿפ יד ףיוא רעֿפטנע ןייק טינ לייורעד ךָאנ טיג רע |

 ןיא סרעקוקוצ יד ייּב ךיוא ןוא) סרענעייל יד ייּב רעּביא רע טזָאל :טלעטש
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 סעגַארֿפ יד ןלעטש רעּבָא .טיקרָאלקמוא ,טייקרעכיזמוא ןוֿפ ליֿפעג א (רעטַאעט
 ןוא סרענעייל יד ףיוא רע טקעװ :רעטיּב ןוא קידקיטייו ,ףרַאש רע טלעטש

 .ףיוא ייז טרעדור רע ,(סרעכוזַאּב-רעטַאעט יד ךיוא
 -רעד טדייל ,סעמַארד ענייז ןוֿפ ענייא טינ יוװ ,"טרעקעל שריה. סקיווייל

 ,רַאֿפרעד עקַאט ןוא) רָאלק גונעג טינ זיא קינָאטקעטיכרַא ריא סָאװ ,ןוֿפ
 עקיצנייא יד רעּבָא ,("קיטלַאטשעגייווצ , וצ ןוא טריצילּפמָאק וצ זיא יז לייוו
 ,ןכש ןייז יו ,רעטעֿפ סטרעקעל יוװ ,עקיטייז עכלעזַא וליֿפַא ןוא) ןטלַאטשעג
 םענעגושמ םעד םוחנּת ןָא טנָאמרעד סָאװ ,לדנעמ ףרוטמ רעד ןוא ,עילַאז 'ר

 ,עקידעּבעל ןענייז דייר ערעייז ןוא ,לוֿפרילָאק ,קידעּבעל ןענייז ("םלוג. ןיא

 .ןריֿפָאזיליֿפ ייז ןעוו ,טלָאמַאד וליֿפַא עכעלדליּב
 זיא'ס רעּבָא ,רעטַאעט ןיא ןליּפש וצ טכייל סע זיא יצ ,טינ סייוו ךיא

 -ַארד עשקיווייל ַא זיא'ס .ןענעייל סע ףרַאד ןעמ זַא ,טינ קֿפס ןייק רימ ייּב
 ןטלָאװ ,ןריסערעטניא טינ זדנוא לָאז ןיילַא טרעקעל שריה וליֿפַא ןעוו ןוא ,עמ
 (* .קיווייל .ה םיא ןיא טעז סע סָאװ ןוא םיא טעז סע יװ ,ןסיוו ןלעו רימ

 +  טייסק |

)1929( 

 זיא ("םלוג,, ןיא יו ױזַא ןוא) "ּפַאש, ןיא יו ױזַא ,"טרעקעל שריה. ןיא
 עלַא ןוֿפ ןוא) טייצ רעזדנוא ןוֿפ םעלּבָארּפ-טּפיױה יד ןרָאװעג טרירעגנָא
 -שטנעמ ןוא עיצולָאװער ,לַארָאמ ןוא קיטילָאּפ ןוֿפ םעלּבָארּפ יד --- (ןטייצ
 ןייז ,רעֿפטנע סקיוויל .דיחי ןוא טֿפַאשלעזעג ,ןעלטימ ןוא ןליצ ,טייקכעל

 ינַא .עגַארֿפ רעד ןוֿפ גנולעטש םצע יד ןעוועג זיא רעֿפטנע רעטקערידמוא

 "-ילָאּפ ןוֿפ ןעמָאנ ןיא ,עיצולָאװער ןוֿפ ןעמָאנ ןיא ןדייר סָאװ ,יד -- ערעד

 -יל *ערענָאיצולָאװער רעדָא "עשירַאטעלָארּפ, יד ךיוא יו ,טכַאמ רעשיט

 ;עגַארֿפ יד טינ ןליֿפַא ןלעטש -- ,ןרישזעטָארּפ ןוא ןֿפַאש ייז סָאװ .רוטַארעט

 טינ םיא טזָאל יז ,יז טריטסיזקע ןקיווייל רַאֿפ .ייז רַאֿפ טינ טריטסיזקע יז

 שטָאכ ,ןרָאי רע-20 יד ןיא ךיוא ןעור טזָאלעג טינ םיא טָאה יז ןוא --- .ןעור

 רעדָא "עקנילא יד ןוֿפ עסערּפ רעד ןיא טעּברַאעגטימ טלָאמַאד טָאה רע
 יז טימ לָאמנייק ךיז טָאה רע .רעטציא ךיז ןֿפור ייז יװ ,"עוויסערגָארּפ.

 רעירֿפ זַא ,רָאלק ןעוועג ,םעד ץוח ַא ,זיא סע .ןריציֿפיטנעדיא טנעקעג טינ

 ךיא רעטעפש ךיז רימ ןענעגעגַאּב טלַאטשעג-טרעקעל רעד טימ (י

 ,קרָאירינ -- יַאמ רעטשרעג :עמעָאּפ רעשיריטַאסיּבלַאה סקיווייל .ה ןיא

5 

} 248 { 



 סָאד זַא ,ןזײװסױרַא ךיז טעװ סע ןעוו ,טנעמָאמ ַא ןעמוק טעװ רעטעּפש רעדָא

 -- ,דײרֿפ ןָא עּביל ַא ןעוועג, :קורדסיוא סטעָאּפ ןשיסור םעד טיול ,זיא
 ןענַאטשעגנָא זיא טנעמָאמ ַאזַא ."רעיורט ןָא ןייז טעוו ךיז ןדייש סָאד ןוא
 -ילּב ןּבָאה ,ןורבח ןיא טּפיוהרעד ,לארשי ץרא ןיא רעּבַארַא .1929 ןטימ ןיא
 ,טושּפ ,רעדירּב ערעזדנוא ןוֿפ רעקילדנעצ ןּבָאה ייז ,ןדיי טריקַאטַא קיט
 ןרָאצ ,רעצ :ןרָאװעג טרעטיצרַאֿפ זיא קלָאֿפ עשידיי סָאד .טעגרהעגסיוא
 עלַא -- ,טלעװ רעד ןוֿפ ןדיי עלַא טּפַאכעגמורַא ןּבָאה ןליֿפעג-טסעטָארּפ
 ןעוועג םָארגָאּפ רעשיּבַארַא רעד זיא ייז רַאֿפ .ןטסינומָאק יד ץוח ַא .ןדיי

 -וטנע ןוא ךעלטנֿפע םיא ןּבָאה ייז ןוא -- דנַאטשֿפױא רערענָאיצולָאװער ַא
 ערעדנַא לָאצ ַא רַאֿפ יו ױזַא ,ןקיווייל .ה רַאֿפ זיא סָאד .טסירגַאּב שיטסַאיז
 -ומָאק רעד ןיא טעּברַאעגטימ טַאהעג ןּבָאה סָאװ ,סרעלעטשטֿפירש עשידיי
 -עּב םעניא טייקרעטיּב ןּפָארט רעטצעל רעד ןעוועג -- עסערּפ רעשיטסינ

 ןּבױהעגנָא ,ייז טימ םענייאניא ,טָאה רע ןוא -- ,"דיײרֿפ ןָא עּביל, רעכ

 יײּב טריטסיזקע טָאה סָאװ ,"ךָאװ יד -- ןַאגרָא םענעגייא ןַא ןבעגוצסױרַא

 -רַאֿפ ,ןכַאז ערעדנַא ןשיווצ ,קיווייל .ה טָאה "ךָאװ רעד, ןיא .טייצ רָאי ַא
 וצ םיא טגעוורעד ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןטסינומָאק יד רעֿפטנע ןייז טכעלטנֿפע
 ןזרעֿפ יד טימ ןָא ךיז טּבייה רעֿפטנע רעד ."רעטעררַאֿפ, ןֿפור

 ,רעטעררַאֿפ ןָא ךימ ןֿפור ייז

 קעוװַא ןעייג ןוא ןיז ערעייז ןעמעִי ןוא

 רעטעלּב עקדנלַאֿפ ואוו ,ןײרַא קרַאּפ ןיא

 .קעז עלופ ןיא טּביילק רמווע רעקידנעיסָא רעד

 ,ןעמַאזצ ןיז יד טימ ןצנַאט ךיז ןזָאל יז

 ,דרעווש סרעדרעמ ַא וצ ַאזַא ּבױל ַא ןעגניז ייז

 ןעמַאלֿפ עטצעל ענייז ןיא סיוא טנערּב למיה רעד זיּב

 .זדרע רעד ףיוא טכַאנ יד רעטנורַא טרעדינ סע ןוא

 (?רעטעררַאֿפ,)

 זיא סָאװ ,עמַארד ַא ןּבירשעגנָא קיווייל טָאה 1929 רָאי םעדיטָא ןיא

 זיולּב טינ ריא ןיא טָאה רע .סעמַארד עקידרעירֿפ ענייז יו ,רערָאלק ןעוועג

 ףיוא שיטקַאֿפ ךיוא רָאנ ,לַארָאמ ןוא עיצולָאװער ןגעוו עגַארֿפ יד טלעטשעג

 ןֿפוא ןֿפרַאש רעמ ןוא ןטקעריד רעמ ַא.ףיוא טרעֿפטנעעג .טרעֿפטנעעג ריא

| 289 { 



 ,"ןטייק יד,---ןטקַא יירד ןיא עמַארד יד ןעוועג זיא סָאד .רעירֿפ זיא סע ןעוו יו

 "בוּב ןיא) "ךָאװ, רעטנָאמרעד סָאװ רָאנ רעד ןיא טכעלטנֿפערַאֿפ טָאה רע סָאוװו
 ןיא טריֿפעגֿפױא יז ץרַאװש סירָאמ טָאה 1920 ּביוהנָא ,(1921 ,ענליװ---םרָאֿפ
 ןיא ,"הסיֿפּת ןיא; ןעמָאנ ןרעטנוא ,יז ןעמ טָאה רעטעּפש .רעטַאעטיטסנוק ןייז
 יז טָאה ןעמ ,(1922) עשרַאװ ןיא טליּפשעג ,םרָאֿפ רעטרעדנעעג ַא לסיּבַא

 ,םילבכ) גנוצעזרעּביא רעשיאערּבעה ַא ןיא .שזדָאל ןיא ךיוא טריֿפעגֿפױא
 ןזיוועג (1921 ןיא) יז טָאה (יקסוואלסאיוו .צ :תירבע ,תוכרעמ שלשּב המרד
 (* .ביבאילּת ןיא ,"המיּבהג

 זיא ,סעמַארד עקידרעירֿפ סקיווייל ןוֿפ יו ,"ןטייק. ןוֿפ ךוּת רקיע רעד
 ,עלַאיצָאס ןייק טינ זיא'ס ;דיחי ןקיניזטסואווַאּב-שיטע םענוֿפ םזיגַארט רעד
 -עג טלָאװ סָאד .עמַארד עשיגָאלָאכיסּפ-שיטע ןַא רָאנ ,עשיטילָאּפ ןייק טינ
 וצ קיטינ סע זיא ךָאד .ןרעלקרעד וצ קירעּביא ןיוש ןייז טציא טֿפרַאד
 "עט ערעדנַא ליֿפ רעמ ."ןטייק. ןגעוו ךיז טדער סע ןעוו טּפיוהרעד .ןָאש
 ױװ רעמ -- ,"םלוג? ןכָאנ טניז ןּבירשעג טָאה קיווייל סָאװ ,קיטש רעטַא
 יו רעמ וליֿפַא ,"ּפַאש- ,"הכולמ עמערָא יד" ,"שרעדנַא ,?סעטַאמש;

 -טֿפַאשלעזעג טימ טקיטעזעגנָא ױזַא ךעלרעסיוא "ןטייק, זיא "טרעקעל שריה;

 ןוֿפ טֿפול עטכידעג ַאזַא זיא *ןטייק , םורַא טֿפול יד ,קיטילָאּפ ןוא טייקכעל
 וצ טריֿפרַאֿפ טכייל זיא סע זַא ,ןשינערעקרעּביא ןוא ןטקילֿפנָאק עלַאיצָאז
 ןעמונרַאֿפ טרָאֿפ זיא רעקיטַאמַארד רעד קיווייל זַא ,ןטכַארט וצ ןוא ןרעו
 ןעמ רָאנ טינ .ןגַארֿפ-טייצ עשיטילָאּפ ןוא עכעלטֿפַאשלעזעג טימ טּפיוהרעו
 -- ,קורדנייא ןקיֿפיױאנּבױא םעד:טָא ןוֿפ ןרָאװעג טריֿפרַאֿפ זיא ןעמ -- .ןעק

 המחלמ ַא רָאנ ןעזעג ,רעגייטש ַא "סעטַאמש; ןיא טָאה ןעמ יװ ױזַא ןוא
 -ַאּב ַא רָאג ןעוועג זיא ,רעדניק עטריזינַאקירעמַא ןוא ןרעטלע ענירג ןשיווצ
 גנורעדליש ַא רַאֿפ זיולּב ןרעוו ןעמונעגנָא לָאז "ןטייק ,, זַא ,רַאֿפעג רעדנוו

 "ןייר רעקיזָאד רעד .םזיװעשלָאּביטנַא ןוא םזיוװעשלָאּב ןשיווצ ףמַאק םענוק
 ַא "ןטייקא ןיא ןתמא רעד ןיא עקַאט ךָאד טמענרַאֿפ לגנַארעג רשיטילָאּפ
 ,רָאלק ױזַא זיא סָאד ואוו ,טקַא ןטירד םעניא רָאנ טינ ןוא -- טרָא ןסיורג
 .ןעקנואוועגנָא רָאנ זיא סָאד ואוו ,ןטקַא ייווצ עטשרע יד ןיא ךיוא

 -בוהנָא ןוֿפ ךיז ןיא טָאה ,"ןטייק ןיא רוגיֿפ עלַארטנעצ ַא ,עניוועל

 םענעטלַאהעגסיױא םעד ןוֿפ טייקידתונמחרּבמוא יד ןוא טייקגנערטש יד ןָא

 טייקרעכיז סעניוועל ןגָארטרַאֿפ טינ ןעק ,טרעקרַאֿפ ,ףעסָאי .קיװעשלָאּב

 לרוג ןטימ ךיז ןענעכער טינ ןייז ,ליצ םוצ ךיילג ןייג ןייז ,טייקיאור ןוא

 ןוא עניוועל .סיֿפ יד טימ ןטָארטעצ טרעװ סָאװ ,רבח ןוֿפ ,ןשטנעמ םענוֿפ

 .1066 'ז ,"רעטַאעט ןשידיי ןוֿפ ןָאקיסקעל,. סגייווצרעּבליז (י
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 ןידה:תדימ רעד -- ,"ּפַאש; ןיא ןַאמפיל ןוא ענימ יו ױזַא ,ןענייז ףעסָאי
 יז זַא ,ןעניימ טנעקעג טלָאװ ןעמ ןוא .עיצולָאװער ןוֿפ םימחרה:תדימ ןוא

 ןגעו ענעדײשרַאֿפ ייוצ ידיטָא רָאנ ןטקַא יירד עלַא יד ןיא זדנוא ןזייוו

 םענעי ןוא ,ליצ םענוֿפ טקיליײהעג טרעוװ סָאװ ,געוו םעד -- ףמַאק םענוֿפ
 ןעמ .ליצ רעד יוװ ,קילייה ןוא ןייר ױזַא ןייז ,טרעקרַאֿפ ,ליוו סָאװ ,געוו
 סָאװ ,םעלּבָארּפ עשיטע:לַאיצַאס עטלַא יד זיא סָאד זַא ,ןעניימ טנעקעג טלָאװ
 ,קיווייל .ה ןוֿפ סעמַארד יד ןיא ןרָאװעג טרירעגנָא ןיוש לָאמנייא טינ זיא
 סרעדנוזַאּב רָאג זיא רַאֿפרעד .ערעדנַא ןוא רעלָאט טסנרע .,ןַאלָאר ןַאמָאר

 רעד טינ ,ןוויטָאמ יד ןוֿפ רענייא רָאנ זיא סָאד זַא ,ןכַאמ וצ רָאלק קיטיינ
 ."ןטייק, ןוֿפ וויטָאמ-טּפיוה

 יװ ,זיא ,ןענַאטשרַאֿפ קיטכיר םיא ּבָאה ךיא ּביוא ,וויטָאמ-טּפיױה רעד
 -ניא םעד ןגעוו ךיז טדער סע .רעשיגָאלָאכיסּפ-לעודיווידניא ןַא ,טגָאזעג
 "רעד ןלעוװ ןייז --- ןטייק יד ךיז ןוֿפ ןֿפרַאװּפָארַא ןלעוו ןייז ןוא ןשטנעמ ןקיצ
 .ןזיילרעד ךיז ןענעק טינ ןוא -- ןלעװ ןייז :ןרעװ טזייל

 -סור ןשירַאצ ןיא סענַאשזרָאטַאק עשיטילָאּפ ןוֿפ ןּבעל םעד, רעטניה
 -נַאג רעד ןיא סענַאשזרָאטַאק עשילַארָאמ ןוֿפ ןּבעל סָאד ךיז טלַאהַאּב *דנַאל
 ,טלעוו רעצ

 "ייל ןוֿפ ןדלעה יד יװ ױזַא ,ערעדנַא יד ןוֿפ ענייא ּפָא ךיז ןדייש ייז
 עטסקיניױועניא ערעייז וצ ןּבָאה ייז סָאװ ,גנואיצַאּב רעד טיול ,עמַארד סקיוו
 .ןשטנעמ םעד ךיז ןיא ןרעדנע ךרוד ןרעוו טזיילרעד ןליוו סֿפעסָאי יד .ןטייק
 ןרעוו ןגיוצרעד טעװ סע זיּב ןטרַאװ וצ דלודעג ןייק טינ ןּבָאה סעניוועל יד

 -- גנורעדנע ןַא ןּבָאה ףרַאד ,עניוועל טגָאז ,טלעוו יד, ;:שטנעמ רעיינ ַא
 שטנעמ רעד ןעוו וליֿפַא ןעמ זומ טלעװ יד ןרעדנע ןוא .טינ רָאג רעמ

 .ןרעדנע טינ ךיז ןעק ןיילַא
 טגָאז ,ָאװטסלַאשטַאנ, .גנורעדנע םוש ןייק ןיא טינ ןּבײלג סעילוזַאז יד

 -לעז רעד טסּביײלּב וד -- עלעדימש ,לרעטעֿפ ,וד רעּבָא ,ךיז טייּב ,ילוזַאז

 ..."ןטייק עּבלעז יד ןוא עלדַאװָאק עּבלעז יד ,רעמַאה רעקיּבלעז רעד .רעּב
 -- שיגַארט-שיטַאמַארד :;שיטַאמַארד טינ ןענייז עניוועל ןוא ילוזַאז

 ,ןטקילֿפנָאק עטסקינייוועניא ןוֿפ ײרֿפ ןענייז עניוועל ןוא ילוזַאז .ףעסָאי זיא

 -הסיֿפּת ריֿפ יד וצ ךיז טסַאּפעגוצ ןוא טנייועגוצ ױזַא ךיז טָאה ילוזַאז
 וצ ןטרָאק רָאנ רבח ןייז ןוא םיא טיג .טינ טעמּכ ייז טליֿפ רע זַא ,טנעוו
 רע רעּבָא ןטייק יד טליֿפעג ָאי טלָאװ עניוועל .ךיז ןליּפשרַאֿפ וצ ,ןליּפש

 רעד טימ ןעמונרַאֿפ ױזַא זיא רע ,טלעוו יד ןכַאמרעּביא טימ ןעמונרַאֿפ זיא
 .ךיז ןיא "ןשטנעמ םעד ןגעוו ןטכַארט וצ טייצ ןייק טינ טָאה רע זַא ,טלעוו
 .םירבח ענייז ןיא ייס ,ךיז ןיא ייס טייקכעלשטנעמ טכוז ףעסָאי ןייא .ןײלַא
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 -נַאג יד ןרעדנע ןליוו סָאװ ,יד זַא ,סיוא טניֿפעג רע ?רע טניֿפעג סָאװ ןוא

 זיא היח יד, יװ ,טעז רע .ןרעדנע טינ וליֿפַא ןילַא ךיז ןענעק ,טלעוו עצ
 ,עניוועל .טייקשהיח עדעי ןֿפַאשּפָא ןליוו עכלעוו ,ענעי ןיא "ןענַאטשעגֿפױא
 ןייז סע געמ ,ןליצ ענייז רַאֿפ לטימ סעדעי ןצונַאּב וצ טיירג זיא ,רע טעז
 רבח רעייז ןקינייּפ ןוא ןטּפשמרַאֿפ םירבח ענייז ןוא עניוועל .לַאטורּב יו

 "ענגַאּב ןטעּבעג ןוא ןטלַאהעגסיױא טינ טָאה רענעי סָאװ ,רַאֿפרעד רעטעּפ
 הטרח טציא ןיוש טָאה רע סָאװ ,סיוא טינ ייז טכַאמ סע .רַאצ םייּב גנוקיד

 .ןייז לחומ טינ םיא ןליוו ייז .קרַאטש ױזַא טדייל רע סָאװ ןוא דניז ןייז ףיוא
 רעד יירט טשרמולּכ ןענייז ייז סָאװ ,רַאֿפרעד םיא ןוֿפ רעכעה ךיז ןליֿפ ייז
 ןכעװשרַאֿפ ייז סָאװ ,טינ טרַא ייז .טינ -- רע ןוא קיטע רערענָאיצולָאוװער
 -רַאֿפ עלענימירק יד ןגעק רעּביא ךיז ןעמענ ייז .קיטע עכעלשטנעמ יד

 -ּפָא ץלַא ןליוו ןוא ןטרָאק ןיא טייצ עצנַאג יד ןליּפש עכלעוו ,סרעכערּכ
 -ַאשזרָאטַאק עשיטילַאּפ יד:טָא ,ייז רעּבָא .ןרעדנַא םעד ייּב רענייא ןעניוועג
 ןעוו ,ןדירֿפוצ זיא ילוזַאז .עלענימירק יד ןוֿפ רעסעּב ךס ןייק טינ ןענייז ,סענ
 ףיוא תולדג טימ טגיל ילוזַאז .רבח ןייז ייּב ץַארטַאמ םעד ּפָא טניוועג רע

 רעליוה רעד ףיוא ןרעגלַאװ ךיז רבח ןייז טזָאל ןוא ןצַארטַאמ ייווצ

 רעדיוו עשיטילָאּפ יד .טֿפַארק ןייז ,טייקסיורג ןייז רע טעז םעד ןיא .ערַאנ
 -עגסיוא טוג שילַארָאמ ,ןגָאז וצ ױזַא ,ןענייז ייז סָאװ ,טימרעד ךיז ןסיורג
 -ריטָאקיַאּב ַא ,רעטכַארַאֿפ ַא טגיל *רעכערּברַאֿפ, רעד ,רעטעּפ תעּב ,טעּכ
 רעקיּבלעז רעד ,ףעסָאי טכַארט .זיא סע .דרע רעטרַאה רעד ףיוא ,רעט
 .םרָאֿפ רעדנַא ןַא ןיא רָאנ ,תועשר עקיּבלעז יד .,םזיאָאגע

 ענעדײשרַאֿפ ייווצ עניּב רעד ףיוא טייצ עצנַאג יד ךיז רַאֿפ ןעעז רימ
 רעצנַאג רעייז ייּב זַא ,רימ ןליֿפ טייצ עצנַאג יד ןוא -- ,ןשטנעמ סעּפורג
 ןייז טימ ילוזַאז .ערעדנַא יד ףיוא ענייא ךעלנע ייז ןענייז טײקנדײשרַאֿפ
 "עג עלעדייא ןריֿפ *עשיטילָאּפ , יד .דייר עּבָארג ןדייר ןייא ןיא ןטלַאה רבח
 יװ ױזַא טקנוּפ ,טזייוו ןרענָאיצולָאװער יד ןוֿפ טייקלדייא יד רעּנָא ;ןכערּפש
 שטנעמ רעד זַא ,הליזג ןוא הבנג רַאֿפ ןציז עכלעוו ,יד ןוֿפ טעטילַאטורּב יד

 ןייז ןוֿפ ךיז ןעײרֿפַאּב טינ ןעק ,ןײלַא ךיז רעּביא ךיז ןּבײהֿפױא טינ ןעק

 זיולּב .טכַאמ ןוֿפ הוואּת רעד וצ ,הוואּת ןוֿפ טכַאמ רעד וצ ןייז טֿפַאלקשרַאֿפ
 זיא ,רעהַא ןרָאװעג טכַארּבעג סָאװ רָאנ זיא רעכלעו ,לאינד רעגנוי רעד
 -ַאנ ,גנוי ךָאנ זיא רע לייוו ,רַאֿפרעד עקַאט זיא סָאד רעּבָא ,קידלושמוא ,ןייר
 "על ענייז ,םירבח ענייז רע טעוװ ,געט רָאּפ ַא טימ ןרעוו רעטלע טעוװ רע .וויא
 *רַאֿפ ןוא טרעױרטרַאֿפ ױזַא טקנוּפ ןייז טעוו רע ןוא ,ןענעקרעד רעסעּב ,סרער

 ןּבָאה עכלעוו ,ןרענָאיצולָאװער יד זַא ,ןעזנייא טעװ רע .ףעסָאי יו טלֿפיײװצ

 טעװ רע ."םירבח ענעגייא ןגעק סניק ןרָאװעג ןענייזפ טכַאמ יד טּפַאכרַאֿפ
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 ,"דנַאטשֿפױא ןוֿפ גנַאג םעד טלעטשעגרָאֿפ רימ ךיא ּבָאה ױזַא טינע :ןגָאז
 טרימשעגנייא ןיוש רימ ןענייז -- ןעוו-סָאװ ןענַאװ זיּב :ןהנעט טעװ רע
 ןרעּביא רענייא ןוא .ףיוא זדנוא טסע תקולחמ ןוא .ָאדןענַאד-ָא זיּב טולּב ןיא
 -מוא ןוא רעצ סיורג ןוֿפ ןעיירש טעװ רע ."ןשרעה ןיוש ליוו ערעדנַא

 -על *קישטשמערוט, ןקיטציא ןוא רערעל םענעזעוועג ןייז וצ טײקנֿפלָאהַאּב
 ףרַאד טנַאטסערַא ןַא .ןגָאלש טלָאװ ריא ןעוו ,רעסעּב ןיוש !ךימ טגָאלש, :עניװ
 יד .רעמַאק עּבלעז יד .שרעדנַא טינ ,רעירֿפ יוװ ךָאד זיא ץלַא .ןגָאלש ןעמ
 רע ."ןטנֿפָאװַאּב ַא ןגעק ןרעכַאווש ַא ןוֿפ ארומ עּבלעז יד ןוא ערַאנ עּבלעז
 ַא ןעוועג רע זיא רעירֿפ יו ױזַא טקנוּפ ,דימלּת רעיירט סֿפעסַאי ןרעו טעוװ

 טגָאזעגרעּביא טקַא ןטשרע ןיא רעּבָא ךָאנ טָאה ףעסָאי .עניוועל ןוֿפ דימלּת
 ןרעטניה ַא סנקלָאװ; עמעָאּפ סקיווייל .ה ןוֿפ רעטרעוו יד ןֿפוא ןייז ףיוא
 :רעטרעוו יד --- ,"דלַאװ

 ךָאד ןוא ערעדנַא יד ענייא טַאהעג ּביל ןּבָאה רימ ןוא
 .ןגָארטרַאֿפ ךיז טנעקעג טינ

 ,טקילֿפנָאק ןטסקיניוועניא םעדיטָא ןוֿפ גנורעּפרעקרַאֿפ יד זיא ףעסָאי
 -ַארד רעד ןוֿפ רוגיֿפ עלַארטנעצ יד ןייז טֿפרַאדעג רע טלָאװ ךעלטנגייא ןוא
 םוא ךיז טרעק ,קינלַאשטַאנ רעטלַא רעד ,ןינישזורד ןעוו ,ףוס םייּב ןוא .עמ
 ,טריטסערַא רעדיוװ עלַא ןרעװ עכלעוו ,ןרענָאיצולָאװער יד טסייה ןוא קירוצ
 -- ,ןרעוו ןסָאשרעד ןטסקעז םעד ןזָאל ןוא הרוש ןייא ןיא ךיז ןלעטשסיוא
 -עג ,עניועל טינ ,ףעסָאי ,גנוסַאֿפֿפױא ןיימ טיול ,טלָאװ ףוס םעדיטָא ייּב

 זַא ןעזעג טלָאמַאד ןטלָאװ רימ .טרָא ןטסקעז ןֿפױא ןלעטש ךיז טֿפרַאד
 ןרעדנע טינ ןעק ןעמ ןעוו ,טיוט ןצוח ַא ,געווסיוא רעדנַא ןייק ָאטינ זיא'ס
 ,סיוא טזיױו סע יװ ,טָאה קיווייל רעּבָא .ןײלַא ךיז טינ ןוא טלעװ יד טינ
 טמיטש רשֿפא .ןּבעל ןיא יװ ,טיוט ןיא רעריֿפ ןייז ןעניוועל ןזָאל טלָאװעג
 -רעד .טנעמַארעּפמעט ןרענָאיצולַאװער סעניוועל ןוֿפ םזיוויטקָא םעד טימ סע
 קורדנייא ןיימ תעּב ,דלעה רעלַארטנעצ רעד ןּבילּבעג עניוועל זיא רעּבָא לייוו

 ,עניוועל טינ טייטש ןטימ ןטכער ןיא זַא ,זיא ,סולש םעד ץוח ַא ,"ןטייק, ןוֿפ
 סֿפעסָאי טרעוו ןוא סעניוועל ןייז וצ ףיוא טרעה סָאװ ,לאינד ןוא) ףעסָאי רָאנ

 .(דימלּת
 -ָאמ עיינ טריֿפעגנײרַא קיווייל טָאה עמַארד רעד ןוֿפ טקַא ןטצעל ןיא

 םזיטַאמַארד םעד ּפָא לסיּבַא ןכַאװש סָאװ ,ןוויטָאמ עשיריליזייר -- .,ןוויט
 רעד טימ טּפיױהרעד ןָאטעג סע טָאה קיווייל ,"ןטייק, ןוֿפ טײקצנַאג יד ןוא
 יד ןֿפַאש טייצ עצנַאג יד טֿפלעה יקונ .יקונ "ןטרירעג, םעד ןוֿפ ףליה
 -עניא רעד ןעמוקעג ץונוצ קרַאטש טלָאװ רע ןוא ערעֿפסָאמטַא עקיטיינ

 רע טניד טקַא ןטצעל ןיא רעּבָא .עמַארד רעד ןוֿפ גנולקיװטנַא רעטסקינייװ
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 רעקיריל םעד .רעקיטַאמַארד םעד ןקיווייל יוװ ,קיווייל רעקיריל םעד רעמ
 -טַאמַארד םעד .ןעגנומיטש ענייז סיוא טקירד רע סָאװ ,טימרעד רע טניד

 ,ןקעלֿפ-טכיל עיינ טנווייל ןֿפױא ףױרַא גנולצולּפ טֿפרַאװ רע .רע טרעטש רעק
 ,לכיימש זיא טיוטא :טגָאז יקונ .רעטנָאלּפ ַא טרעוו סע ןוא --- סנטָאש עיינ
 ןייז טימ סע טמיטש רשֿפא ,טכערעג רע זיא רשֿפא ."טייקיטכיל זיא טיוט

 טָאה תוכייש ַא רַאֿפ סָאװ רעּבָא .רעטקַארַאכ -- ןשטשוטמ ,בגא -- םענעגייא
 ןענייז ייז ;טינ ןעלכיימש ייז ,ןענייוו ייז ?"ןטייק. ןוֿפ ןטקַא יירד יד וצ סע
 ...טכיל ןּפָארט ןייק ָאטינ ייז ןיא זיא סע ןוא ,רעטצניֿפ

 ,עקַאט תמא .,זיא רע .טיוט ןקיליױװײרֿפ סעניוועל טימ זיא ענעגייא סָאד

 -שרע רעד רע זיא ,רענָאיצולָאװער רעטכע ןַא זיא עניוועל .ךעלדנעטשרַאֿפ
 ןײלַא ךיז ןעק רע ;ףמַאק ןיא רעריֿפ ַא ןייז וצ רָאנ טינ ,ןּברַאטש וצ רעט

 .ןוא ןליוו, זיא גנוזָאל סעניוועל .ערעדנַא רָאנ טינ ,ןּברק ַא רַאֿפ ןעגנערּכ

 זיא רעּבָא ...טיוט זיא ,ןליוו טינ ּביוא :ןטלַאהעגסיוא זיא עניוועל ןוא ."טיוט
 !עמַארד רעד ןוֿפ רעטנעצ רעתמא רעד ,לָאמַא ךָאנ ךיא גערֿפ ,עניוועל ןעד
 ,רעיורט טימ לוֿפ זיא יז .ןטייק ןכערּב זיא ךַאז סעניוועל ,"ןטייק  טסייה יז
 "ייֵל ןייז לָאז רע ןעוו .דמערֿפ סע זיא ןעניוועל ;ןתוירזכַא רַאֿפ קערש טימ
 רָאג ןייז טֿפרַאדעג עמַארד רעד ןיא טֿפול עצנַאג יד טלָאװ ;דלעה סקיוו

 . ףיוא לָאז סָאװרַאֿפ טנייה .דלעה סרעטכיד םעד טינ זיא עניוועל ...ערעדנַא ןַא
 ךיז רימ ןסיוורעד סָאװרַאֿפ -- רקיע רעד -- ןוא ?טכיל ליֿפ ױזַא ןלַאֿפ םיא
 -דנַאה עקינייא טיול ?עשר ַא רעדָא קידצ ַא --- זיא עניוועל רעד רעוו ,טינ
 עדייּב רע זיא רשֿפא .קידצ ַא -- ערעדנא טיול ,עשר ַא רע זיא ענייז ןעגנול

 ןוא .ןזייו וצ זדנוא סע ןעגנולעג טינ זיא ןקיווייל רעּבָא .םענייאניא ןכַאז
 . ןיא רעמ ןָאטרַאֿפ ןעוועג זיא רע לייוו ,רַאֿפרעד םיא סע זיא ןעגנולעג טינ
 ןייק םיא ןיא טקעוװעג טינ ןּבָאה סילוזַאז יד .ןרָאטקַארַאכ ןיא יװ ,ןוויטָאמ
 יד ,סֿפעסָאי יד ,סעניוועל יד .טריזירעטקַארַאכ טוג ייז ןענייז ,ןעגנומיטש
 יד ןטילעג ןוֿפרעד טָאה ;רעקיריל םעד טרירעגנָא ןקיווייל ןיא ןּבָאה סיקונ

 .,טסקעט ןכיײר ַא ןּבעגעג זדנוא טָאה רע .גנוריזירעטקַארַאכ עשיטַאמַארד
 ,תוהגה ןוא תורעה ליֿפ ױזַא טימ טּבעװעגמורַא ןײלַא םיא טָאה רע רעּבָא
 : ..ןעמוקוצוצ םיא וצ רעווש זיא סע זַא ,א"שרהמ ןוא תוֿפסוּת

 רעד ."ןטייק, ןוֿפ טקַא-סולש םעד ןגעוװ רָאנ קיטכיר רעּבָא זיא סָאד

 קורדנייא רעד זיא סָאד .רערָאלק ַא זיא ןטקַא ייווצ עטשרע יד ןוֿפ קורדנייא
 ןרעהֿפױא ,ךעלדנע ,גנַארד םעד -- .,ןקיווייל ןיא גנַארד םעיינ ַא סעּפע ןוֿפ
 לגנַארעג םעד ןיא דצ ַא -- דצ ַא ןילַא ןרעוו וצ ןוא םידדצ עדייּב ןייז 'וצ
 -עניא רעד ןוא יירעזיילסיוא-טלעוו ,רעשיטילָאּפ ,רעקידנסיורד רעד ןשיווצ
 .ןשטנעמ םענוֿפ גנוזיילסיוא ,רעשיטע ,רעטסקיניװ
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 רעקיצנאווצ יד ןיא וליֿפַא זַא ,רערָאלק ןוא רערָאלק ץלַא טרעוו סע

 .ה ךיוא ןוא -- סרעּביײרש עּפורג עקידנטיידַאּב ַא ןעוו ,ןרָאי יד ןיא ,ןרָאי
 -ָאס, םענעֿפורעג-יױזַא םוצ ןרעטנענרעד וצ ךיז טכוזעג טָאה -- קיווייל

 םעד ךָאד ןעוועג ןקיווייל ייּב רקיע רעד זיא -- ,"םזילַאער ןשיטסילַאיצ
 ןוקיּת ַא ןכוז ןייז ,ןיילַא ךיז טימ ךיז ןעלגנַאר ןייז ,ןּבעל-המשנ סנשטנעמ

 עמַארד יד טָאה טסיזמוא טינ ןוא ,תומילש וצ ןּבערטש ןייז ,ןײלַא ךיז רַאֿפ
 רעטלַא יוװ ,סרעּבירש עקניל ענױזַא ןוֿפ ןרָאצמירג םעד טקעװעגֿפױא "ןטייק,

 .ייז ךיוא טניימ "ןטייק , זַא ,טליֿפרעד ןּבָאה ייז .ערעדנַא ןוא ענזיצַאק
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 ןוויטָאמ עלַאיצָאס ןוא עכעלנעזרעּפ ןוֿפ זעטניס

/ 1921 -- 1931 / 

 "םוקמוא ןופ רעדיל , .א

 "ניו ךיז טרעדנע ןרָאי רע-20 יד ןיא רעדיל סקיווייל ןוֿפ ליטס רעד

 -מוא ןוֿפ רעדיל, יד ןיא .ןֿפַאש ןשיטַאמַארד ןייז ןוֿפ חסונ רעד יו ,רעקיצ

 ירַאֿפ ,1932 ןיא טכעלטנֿפערַאֿפ םרָאֿפכוּב ןיא ,1922 ןיא ןּבירשעג) "םוק

 -נוֿפַאש עשיטעָאּפ יד ןיא יוװ ױזַא ,קיווייל זיא -- (קרָאי-וינ ,"דנײרֿפ , גַאל

 רעטֿפָא ,שיריל טקעריד ןוא ןַאֿפנײא לָאמַא ,"דנַאל סמענייק ןיא. ןוֿפ ןעג

 יד םיא טָאה ,רעירֿפ יו ױזַא .שיריל-שירענָאיזיװ ןוא -שילָאּבמיס רעּבָא

 שינרעטצניֿפ רעד ןיא רעּבָא ,רעטצניֿפ ןייז וצ ןעזעגסיוא טלעוו עקימורַא

 יעג טָאה סָאװ ,טלעוו ַא .טלעוו ַא -- ךיז טלקַאװעג -- טלקיוועג ךיז טָאה

 ףיט ,רע טָאה ,רעירֿפ יו ױזַא .גנוזיילסיוא ףיוא טרַאװעג .,ןוקיּת ַא טכוז

 רעד זַא ,טּבײלגעג --- גנולֿפײװצרַאֿפ ןוֿפ רעדיל קידנּבײרש וליֿפַא ,ןצרַאה ןיא

 געוומוא רעכעלרעֿפעג ןוא רעמורק ַא ,געוומוא ןימ ַא סעּפע זיא "םוקמוא;

 .םוקֿפיױוא םעיינ ַא וצ ,געוו םעיינ ַא וצ

 :טגערֿפעג טָאה רע

 ,רעמע סעד ןטסיירט טעװו רעוו
 ?םענורּב ןרעטצניֿפ ןרעּביא טגנעה סָאװ

 רעמעל עקיטשרָאד יד זַא
 ןעמוק טינ ןױש טעז ןעמ םענורּב םוצ

 (ןטסיײרט טעוװו רעוו;})

 רעזדנוא ןגעוו ,ןײלַא ךיז ןגעוו טגערֿפעג ,ךיז טײטשרַאֿפ ,סע טָאה רע

 ."רעמעל עקיטשרָאד, ןייק רעמ טינ ןיוש טָאה סָאװ ,טײקשירעֿפעש רעצנַאג

 זדנעג יד יו? ןענייז רעדיל סנעמעלַא ןוא ענייז זַא ,טכודעג םיא ךיז טָאה סע
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 .."ןגיוא עקידכעלייק יד טימ רעּבלעק יד, יו רעדָא ,"רעזדלעה עגנאל טימ

 טייז ,טיירגעג טייז -- ןגָאװ-זיוהטכעש רעד ןעמוקנָא ןעק טייז רעדעי ןוֿפ,
 | .("עניימ רעדיל,) ..."ןגיילוצסיוא ךיז טיירגעג

 עמעט-טּפיױה יד ןרָאװעג גירק-טלעוו ןטשרע ןכָאנ ןוא תעּב זיא טיוט
 עקנַארק סָאד, יװ ,סעמעָאּפ ערעגנעל ענױזַא ןיא זיולּב טינ .רעדיל ענייז ןוֿפ
 רעקילדנעצ ןוא רעקילדנעצ יד ןיא ךיוא -- ,"ףלָאװ רעד, רעדָא ,"רעמיצ

 טלייצרעד רע טָאה ,ןּבירשעג ייז ךָאנ טָאה רע סָאװ ,רעדיל עשיריל עצרוק
 ןעגנול ערעזדנוא ןיא תוחיר ענייז ןיירַא טמעטָאג טיוט רעד יװ ,ןלָאמעג ןוא
 "יא ערעזדנוא עטנֿפױהעגֿפױא טנעה ןיא ןגָארט רימ יו, ,*עטנֿפעעצ יד
 -עג טריאיצָאסַא זיא טייקכעלדליּב עצנַאג ןייז ..."ענעטחשעג שירֿפ ,ּפעק ענעג
 ךיז טָאה רע ...תונושמ תותימ ײלרעלַא טימ ,הֿפרש טימ ,הטיחש טימ ןרָאװ
 םיא ףיוא טכַאמעג ןּבָאה סע סָאװ ,םשור םעד ןוֿפ ןעײרֿפַאּב טנעקעג טינ
 -יארקוא ןיא ןעמָארגָאּפ עקיטולּב יד --- סרעדנוזַאּב רָאג ןוא ןדרָאמ:ןסַאמ יד
 טָאה רע ;ןיינ ,ָא -- רבע ןושלּב ייז ןגעוו ןּבירשעג טינ טָאה רע ןוא .ענ
 ..ּבױהנָא רעד זיולּב זיא סָאד זַא ,טליֿפעגסױרָאֿפ יו ױזַא

 םעד רימ ןליֿפ ,ןעמָארגָאּפ ןוֿפ םָארגָאּפ ןשיצַאנ םעד ךָאנ ,טציא טשרע
 -ָאּפַא ַאזַא ןוֿפ ,דיל ןשיטסַאקרַאס-רעטצניֿפ ַאזַא ןוֿפ םזילַאער ןכעלרעדיוש

 :"טינש ןוֿפ טייצ יד ,, יו ,גנואעז רעקידהמיא-שיטּפילאק

 ,ןעמוקעג זיא טינש ןוֿפ טייצ יד

 .ןעמוקעג

 :סנרָאה ךרוד סיוא טֿפור

 !טינוע !טינש --

 .טצנַאט ,ךעלדיימ ןוא םירוחּב

 :טירט עקידנלַאש יד טימ סיױא טעפוט

 !טינש !טינש

 .טיניע ןייז טדיינש טױט רעד
 .ןדָאהַארַאק ,ןדָאהַארַאק
 ןדָאלעג ןעלסקַא ףױא סעסָאק טימ םינתח
 .סנגיוּב יו רעסעמ טימ תולּכ ןוא

 ,סינתח

 עקנַאלּב יד סעסָאק יד רעדנַאנוֿפ טגיוו

 ,עקנַאלוש יד סעילַאט ענעדנוצעג יד םורַא

 ,טנגייא ןייק ןוא סדמערֿפ ןייק טנייה ָאטינ

} 7 1 



 ...עלַא רַאֿפ עלַא

 ,הלּכ רעדעווטעי רַאֿפ ןתח רעדעווטעי

 ...עלַא רַאֿפ הפוח ןייא

 .טינש ןייז טדיינע טױט רעד

 .ןוײזַאא ,ןןײזַאא

 ..טיוט ןוֿפ עסָאק יד
 ..טיוט ןוֿפ הּפוח יד
 ,.טיוט ןוֿפ ץנַאט רעד

 עטצעל סָאד טינ "םוקמוא ןוֿפ רעדיל, יד ןיא וליֿפַא טיוט זיא ךָאד
 .טרָאװ

 ,דיל ַאזַא טּביירש קיווייל ןעוו ,טייצ יד ךיוא זיא "טינש ןוֿפ טייצ יד,
 ,רָאנ ,םוקמוא ןוֿפ טינ ןיוש דיל ַא זיא סָאד ןוא -- ,"ןיּב ךיא יו ױזַא טָאג יו

 -עלֿפױא ,ןּבעל גנולצולּפ טרעװ טיוט .םיתמה תיחּת ןוֿפ ,רָאג טרעקרַאֿפ
 -- יוװ ,זדנוא טלייצרעד טעָאּפ רעד .גנוּב

 ,ןגייּב ,ןכערּב ינק עניימ ךיז ןעמענ לָאמַא טימ

 .קעווַא לַאֿפ ךיא -- טָא ןוא ,גייּב רעטצעל ַא ,ךָארּב רעטצעל ַא

 זיא ּביהנָא ריא סָאװ ,עטכַאלּפ ַא וו ןגיל ּביילּב ןוא סיוא ךיז יצ ךיא

 .קע ןטיױוצ םעד ןיא זָאלסיוא ריא ןוא טלעוו קע ןייא ןיא

 דרע רעד ןוֿפ ךַאלֿפרעּבױא רעד ףיוא ךיא גיל ּבײהנָא ןוֿפ

 ,ףױרַא עציילפ רעד טימ ןוא ּפָארַא םינּפ ןטימ

 ףוג ןּבלַאה ַא טימ ןירַא זיױוכעלסיּב ךיא קניז סעדכָאנ ןוא

 .ףוג ןצנַאג ןטימ -- ךָאנרעד ןוא טכיש ןטשרעּביױא םעד ןיא

 ,יױועג ןייק טינ ןוא ץרַאה ןיימ ןיא רעיורט ןייק טינ

 טרַאה ןוא טלַאק ,זלעֿפ יו ,רָאנ ,ךיא ןיּב טױט טינ לייוו

 ןּבױטשרעדנַאנוֿפ ךיז ןזָאל וצ טינ רעטרַאה ןוא רעטלַאק ךָאנ ןוא

 ןליו רעיינ ַא רימ ןיא ףיוא טייטש סע זיּב ךיא גיל ױזַא ןוא

 ןּבײהוצֿפױא ךיז קירוצ ,ןעמוקֿפױא וצ טייקנעקנוזראֿפ ןוֿפ

 לָאמַא רעדיוװ -- טײקנעקנוזרַאֿפ ןוֿפ ,ןעמוקֿפױא וצ טײקנעקנוזרַאֿפ ןוֿפ

 .ןּבײהוצֿפױא ךיז ---

 ,טכַארטעג -- רעטעּפש ךיוא ןוא -- ןרָאי ענעי ןיא ןעמ טָאה טסיזמוא

 .טײקנעקנוזרַאֿפ ןוֿפ ,גנולֿפײװצרַאֿפ ןוֿפ עיזעָאּפ יד זיא עיזעָאּפ סקיווייל זַא

 -ַארעטיל רעד ןוֿפ לייט רעסיורג ַא ןעוועג גירק-טלעוו ןטשרע ןכָאנ זיא סָאד

 ךיוא ןעוועג לייט םוצ זיא סָאד .טלעוו רעד ןוֿפ ןכַארּפש ערעדנַא ןיא רוט

 זיא'ס ןוא) ןעוועג טינ זיא סָאד .ןלױּפ ןיא טּפיוהרעד ,עזָארּפ עשידיי יד
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 ןוא ,דיל עשידיי סָאד (ןעוועג טינ זיא סָאד סָאװ ,ןרעדנואווַאּב וצ תמאּב
 עשיריל ייוצ רע טָאה קילעֿפוצ טינ סָאװ ,םעד ןוֿפ דיל סָאד טינ יאדווא
 ןבירשעג רע טָאה ייז ןוֿפ ענייא ."קיּבייא. ןּבעגעג ןעמָאנ ַא ענייז ןעגנוֿפַאש
 -עג ךָאד יז טָאה :ןטייוצ ןתעּב -- עטייווצ יד ,גירק-טלעוו ןטשרע ןתעּב

 ןעמָאנ ריא ןוא ,עטשרע יד יו ,רעקידשואי ןוא רערעטיּב ךָאנ ןייז טֿפרַאד
 תמא רעד ."קיּבייא , טָאטשנָא ,"קיּביוטשא רָאג ןייז רשֿפא טֿפרַאדעג טָאה
 -ַאֹּפ םעד ןגעוו זדנוא טלייצרעד 1916 ןוֿפ "קיּבייא , סָאד תעּב זַא ,זיא רעּבָא
 ןיא ןּבירשעג טָאה רע סָאװ ,"קיּבייא; סָאד זיא ,םַאזנייא קיּביײא ןייז סטע
 ןקיּבייא ןייז ןוֿפ קורדסיוא ןַא ,ןעגנוזעג טֿפָא ױזַא טרעוו סָאװ ןוא ,0

 ןּבױטשרעדנַאנוֿפ ךיז ןזָאל טינ

 ;פעלש ךיא םיוק סיֿפ יד -- ,רעדיילק עניימ טולּב ןיא

 ;רעטיילעג ןטצעל ןוֿפ טֿפַאשּביל ַא טימ םוק ךיא

 -- פערט יד ףיוא לַאֿפ ךיא ,לּביטש ַא וצ םוק ךיא

 .רעטיױו קעוװַא ןַאּפש ןוא רעדיו ףױא ךיז ּבײה ךיא

 "יו ןענַאּפשקעוװַא ןוא --- ,רעטקיטולּברַאֿפ ַא ,רעדימ ַא ,ךיז ןּבײהֿפױא

 רעטסשינַאגרָא ןוא רעטסטנענַאמרעּפ רעד ,ןגָאז ןעמ ןעק ,זיא סָאד -- רעט

 קיווייל סָאװ ,ןדנַאטשוצ-טימעג ,עקידתוריּתס:טֿפָא ,ענעדײשרַאֿפ עלַא ןוֿפ

 ןייז ןיא קורדסיוא ןַא ייז רַאֿפ -- ןענוֿפעג טֿפָא ױזַא ןוא -- טכוזעג טָאה

 -ָאק-הלואג, רעד וצ "?טרָאװרָאֿפ , ןייז ןיא) זיא רע זַא ,ױזַא .ןֿפַאש ןשיטעָאּפ

 ןעוועג ,(1923 ,"טֿפנוקוצ; ןיא רָאנ ,ךוּב ןיא טינ טכעלטנֿפערַאֿפ ,"עידעמ

 ,טרעקרַאֿפ רָאנ ,ךיא ךוז םוקמוא טינ, -- זַא ,ןרעלקרעד וצ טקיטכערַאּב

 -שטנעמ רעד ןיא ,טלעוו רעד ןיא ןעזרעד וצ תוחוּכ עניימ עלַא טימ ךוז ךיא

 -מוא ןוֿפ ןעניז םעד ,ןסיוועג ןרעטיול ןוֿפ טָאּבעג םעד ,עטכישעג רעכעל
 ןעניז םעד; ןכוז סָאד-טָא ןוא ..."הלואג ןוֿפ ןעמָאנ ןיא סנּבעל עטכַארּבעג

 -רַאֿפ רעדָא ענעֿפָא יד ,ןעמונעג ךוּת ןיא ,זיא "סנּבעל עטכַארּבעגמוא ןוֿפ

 ,ייז טָאה רע ןעוו ..."םוקמוא ןוֿפ רעדיל, יד ןיא וליֿפַא ,שינעכוז עטלעטש

 ,םרָאֿפכוּב ןיא ןּבעגעגסױרַא ,רעדיל ,עקידרעטעּפש ,ערעדנַא טימ םענייאניא .

 ,רענגעק ענייז קידנרעֿפטנע ,ןעגנוקרעמַאּברָאֿפ ענייז ןיא רע טָאה ,1932 ןיא

 ןוא טײטַאּב טָאה םוקמוא; :ןּבירשעג ,ןזיירק-יײטרַאּפ עקניל יד ןוֿפ טּפיוהרעד

 ןיא ,ןלַאיצָאס ןיא גנולסײרטֿפױא עקידלרוג רימ רַאֿפ טציא ךיוא טיײטַאּב

 יד ואו ,ּבעל ןשידיי ןכעלטכישעג ןיא ,ץלַא ןוֿפ רעמ ,ןוא ןכעלנעזרעּפ

 "יסעּפ ןקידײרּפ טימ ...רעטקַארַאכ ןלַאֿפָארטסַאטַאק ַא טגָארט גנולסײרטֿפױא
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 -רעּביא עדעי .ןָאט וצ טינ יַאדװַא סע טָאה גנַאגרעטנוא ןרעטצניֿפ ןוא םזימ
 ןשטנעמ ןוֿפ ץרַאה ןיא טּבײלּברַאֿפ ,טרעטיילעג טרָאװ ךרוד ּביױא ,גנוּבעל
 -תונשקע ןוא טייקיטומ ןוֿפ לומיטס ַא יװ טַאטלוזער ןטצעל ןיא טקריוװ ןוא
 ענעגייא סרעטכיד םעד ןעוועג זיא סָאד ."ןּבעל םעיינ ַא רַאֿפ ףמַאק ןקיד
 -ילק ענייז ןּבָאה סָאװ ,יד רַאֿפ ןעוועג קיטיינ זיא יז .1922 ןיא גנושטייטסיוא
 ןענַאטשרַאֿפ קיטכיר טינ ,ענייז רעדיל ערעדנַא ךיוא יו ,"םוקמוא ןוֿפ רעד

 -ייא ןייז טיול ,םיא ןגעק טצונעגסיוא/, ייז ןוא ןײטשרַאֿפ טלָאװעג טינ רעדָא
 -יירש םעד רַאֿפ ."רעוועג קיליּב טֿפָא ןוא קיליוװזייּב ַא יו ,קורדסיוא םענעג
 לָאמ עלַא טָאה רע .ןעוועג קיטיונ טינ גנורעלקרעד יד זיא תורוש יד ןוֿפ רעּב

 -- ,"הילע ךרוצ הדיריא זיא דיל-"םוקמואע ןוֿפ רעטכיד ןרַאֿפ זַא ,טסואוועג
 ."רעטייוו קעווַא טנַאּפש ןוא ףיוא ךיז טּבייה, ןוא -- "רע טלַאֿפ, לָאמ ןּביז זַא

 ייַּב יו ױזַא ,זיא ןֿפַאש ןייז ןוֿפ לרוג רעד ,רעקיטכיר ,רעדָא לרוג ןייז
 ןוֿפ לרוג רעד ,עיצידַארט-טרָאװ רעשידיי רעד ןוֿפ סרעײטשרָאֿפ עיירט עלַא
 סעירעס ערעדנַא ךס ַא ןיא יוװ ,"םוקמוא ןוֿפ רעדיל, יד ןשיווצ ...קלָאֿפ ןייז
 רע ןוא --- ?עטַאט ןיימ, :לקיצ ַא ןַארַאֿפ זיא ,ןעגנוֿפַאש עשיריל ענייז ןוֿפ
 רע טָאה ,ןײלַא ךיז ןגעו קידנדייר יו ױזַא .ןטַאט ןייז רָאנ טינ טניימ
 ךיוא רע טָאה ױזַא --- .טרעקרַאֿפ ןוא -- קלָאֿפ עצנַאג סָאד ןעניז ןיא טֿפָא

 -- ןעניז ןיא תובא ענייז עלַא -- רעטָאֿפ ןייז טנָאמרעד רע ןעוו .טלַאמַאד
 סָאד ,ןעמוקמוא טינ ןעק סָאװ ,סנױזַא סעּפע זיא -- תוכא ענייז עלַא ןוא

 :לארשי חצנ -- זיא

 .עסייוו רענייּב עטלַארוא ןוֿפ גנַאזעג -- רימ ןיא עקימַאטש סָאד
 .טייקסיױו רעקידרענייּב רעד ןיא טֿפושיּכעגנײרַא ןיּביכ
 ,קיּביײא -- רעטלע רעּבָא ,ךיא ןיּב ןטסנעלק םענוֿפ רענעלק

 . ןּבעל ןקידתודוס ןוֿפ רַאה ןטימ שימייה

 טֿפושיּכעגנײרַא ןייז -- !טינ רע טליֿפ ןעוו ןוא -- טליֿפ רע ןעוו ןוא
 טרעוו ?עסייוו רענייּב עטלַארוא; ןוֿפ) ?טייקסייוו רעקידרענייּב, רעד ןיא ןייז
 טיוט ןוֿפ שימעג ַא סעּפע זיא סָאװ ,"טייקסייוו עקידרענייּב, ךיילג םיא ייּב
 ךיז רע טקערש -- (טייקידרענייּב עטלַארוא) טײקיטֿפַאהרעױד ןוא (טייקסיױו

 "וינ קרַאּפ רעטסעה;, -- ןטסעֿפ טינ ױזַא ןוא -- ןדמערֿפ ןרַאֿפ וליֿפַא טינ

 :הליֿפּת טוט רע ."ןשיקרָאי

 ?ימ רעטלַא ןַא ןּבענ -- רבק סנטַאט ןיימ

 ןשיסור ַא ןיא לטעטש ןיילק ַא ןיא

 ..לימ רעּבלעז רעד ןּבענ -- רבק סעמַאמ ןיימ

 { 260 ן



 ,לימ עטלַא

 -- לימ עטלַא

 !ןטעיקרָאיוינ קרַאּפ רעטסעה ןוֿפ טכיל ןיא ףיוא ןייש

 טעוו ןוא ןעק ("השורי עשידיי עקיּבייא יד ,) לימ עטלַא יד זַא ,טּבײלג רע
 .ןשיקרָאי-וינ קרַאּפ רעטסעה ןוֿפ טכיל ןדמערֿפ ןוא ןטלַאק ןיא ןענײשֿפױא
 וצ -- לָאמַא ךָאנ ןעמוק טעװ ,לָאמַא ךָאנ ןעמוק, טעװ ןוא ןיהַא טמוק רע

 גנַאזעג סָאד ןרעה וצ ןוא עמערָא יד ןוֿפ ןגיוא עקידנלַארטש יד ןיא ןקוק
 תוחוּכ:סגנוֿפַאש ןוא ןּבעל טימ לוֿפ זיא רע ..."עסיױו רענייּב עטלַארוא ןוֿפ

 זיא טיוט רעד זַא ,ךיז טכוד םיא ןעוו ,טלָאמַאד ךיוא ייז ןיא טּביײלג רע ןוא

 -- עמַאמ ןייז ,עטַאט סנדייּב רעייז זיא עטַאט ןייז זַא ,רעדורּפ-גניליווצ ןייז
 ןוֿפ רעדיל, יד ןיא ץלַא ןוא) ןענעייל וצ גונעג זיא'ס .עמַאמ סנדייּב רעייז

 טיג רע ואוו ,?עטַאט ןיימ , עירעס רעד ןוֿפ לטיּפַאק ןטצעל םעד (!"םוקמוא
 רעקידנגיוז ןייז ןוֿפ ןעגנונָאמרעד עשרעדניק ענייז רעּביא קיטכערּפ ױזַא

 זיא דיל ןייז זַא ,ןעז וצ --- ,ןטַאט ןייז ןוֿפ *רוגיֿפ רעקיזיר, רעד ןוא ןעמַאמ

 -מוא טינ ...ןטײקלוֿפ-סגנוֿפַאש עקידנלַאװק ןוֿפ רָאנ ,םוקמוא ןוֿפ טינ דיל ַא

 ענױזַא "םוקמוא ןוֿפ רעדיל; עירעס רעד ןוֿפ ףוס םייּב רימ ןעניֿפעג טסיז

 "ןעניגַאּב ןוֿפ ןעלגילֿפ יד; יװ ,ןעגנוֿפַאש עשיריל עקידנקיטומ ןוא ערעטנומ

 יד, .(רעטָאֿפ ןייז ןגעוו לָאמַא רעדיו) /* ?גניר-ןטענָאס, ןטשרע ןייז ןוא

 -- זַא ןָא זדנוא ןגָאז "ןעניגַאּב ןוֿפ ןעלגילֿפ

 ןעגנַאגעגֿפױא זיא סנ .ףיוא טייג סנ

 .ןוז ןוֿפ סנ

 .טרָאוו סָאד ףיוא טייג ןוז רעד טימ סענייא ןיא ןוא

 -יוא ערעזדנוא רַאֿפ ,ןגיוא ערעזדנוא רַאֿפ :גָאזנָא ןַא יו רעמ זיא'ס ןוא

 רעד טלעֿפ ,1922 ןיא ןּבירשעג ,"גניר-ןטענָאס, ןקיזָאד םעד ןיא (י

 סע עכלעוו טימ ,תורוש יד ןוֿפ ןײטשַאּב ףרַאד סָאװ ,רעד ,טענַָאס רעטנַצֿפוֿפ

 (1949 ןוֿפ) גניר רעטיױוצ רעד ...ןטענָאס ןצרעֿפ עקידרעירֿפ יד ןָא ךיז ןּבייה

 .לײט-סולש סעד ךיוא ,לייט ןצֿפוֿפ עלַא ןיש טָאה
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 ,ןעגנַאלק ענייש ענייז טרעה ...טרָאװ עשידיי סָאד ,טרָאװ סָאד ףיוא טייג ןרע

 ;סעיצַארעטילַא יד ןוֿפ טײקכעלריטַאנ רעד וצ וצ ךיז טרעה

 ןקירּב ןוא ןקורב ףיוא

 -- ןעניגַאּב ןוֿפ רעדער יד ךיז ןעלקייק

 ,ײז טימ קעווַא ךיז לקייק ,ןָא ךיז גנעה

 ,רעטנערבעג -ןוז ,רעניימ רעדורּב

 -- ,רעטרעּפוקרַאֿפ ,רעטרעּפוקעג-טיור

 ,רעדער ןוֿפ יירעדורעגיס לָאמוצ םענרַאֿפ

 ןדַארַאּפ עדנטיירג ךיז ןוֿפ גָאזנָא ןַא יו

 .ןןײזַאא ,ןזזַאא

 "גניר-טענָאס, םעד ןיא טרָאװ ןוֿפ סנ רעד ףיוא טייג רעכעה ךָאנ
 -- רעדיל ,ערָאלק רָאג טינ שטָאכ ,עקיטכיל ןוא עטכייל סע ןענייז רָאנ טינ

 ,םוקמוא ןוֿפ רעדיל ...רָאמוה ןליטש ןוֿפ גנוצילּבֿפױא ןַא ייז ןיא ָאד זיא סע
 רעדיל ןענייז ,לכיימש ַא ןיא וליֿפַא ןוא טייקטכייל ןיא ףיוא ןטכייל סָאװ

 יא ןיוש גנַאל םוקמוא רַאֿפ ארומ עתמא יד רעכיז טָאה סָאװ ,טעָאּפ ַא ןוֿפ
 -נָא רימ ןּבָאה לטיּפַאק םעד טָא ןוֿפ ּבױהנָא ןיא ּביוא ןוא .ןעוועג רבוג ךיז

 -רעירֿפ ענייז ןוא 1922 ןוֿפ רעדיל סקיווייל ןשיווצ ןטייקכעלנע ףיוא ןזיוועג

 ןסעיינ עסיורג רָאּפ ַא ףיוא ןעקניוונא סולש םייּב רימ ןענָאק ,רעדיל עקיד
 -- ,רָאמוה םענעטכױלעגֿפױא םעד ץוח ַא ,ןענייז סָאד .רעדיל עיינ יד ןיא
 -טרירטנעצנָאק ערעסערג יד ,סנטייוצ ,רוטקורטס ערעסעּב יד ,סנטשרע
 ןייגרעּביא סָאד ,סנטירד ןוא ןזרעֿפ יד ןוֿפ טייקטכידעג ערעקרַאטש ןוא טייק
 ןריציֿפיטנעדיא עקיטליגדנע סָאד ,רעקיטכיר ,רעדָא ןוויטָאמ עלַאיצָאס וצ
 ,ללּכ ןוֿפ ןעגנוּבעלרעּביא יד טימ ןעגנוּבעלרעּביא עכעלנעזרעּפ סטעָאּפ םעד
 סמענייק ןיא; ןוֿפ רעדיל לייט ַא ןיא ןעז וצ ןיוש ןעוועג זיא עטצעל סָאד
 .עירעס רעד ןוֿפ סולש םוצ סעמעָאּפ ערעגנעל ריֿפ יד ןיא טּפיוהרעד ,"דנַאל
 ןצנַאגניא רָאג ןוא "םוקמוא ןוֿפ רעדיל, ןיא סע זיא ןרָאװעג רערָאלק ךָאנ
 ---ןרָאי רע-20 יד ןוֿפ סעירעס-רעדיל עקידרעטעּפש יד ןיא--טלוּב ןוא רָאלק

 -- 1926) "עשיטצווָאס םייה; ,(1927 --- 1923) "שידָאמ-טלַא; ןעלקיצ יד ןיא
 רענײמעגלַא רעד .(1931 -- 1926) ?דנײרֿפ ןטייוו ַא וצ רעדילא ןוא (7
 ןיא ךַאֿפנײא :רעירֿפ יו ,רעקיּבלעז רעד טעמּכ זיא רעדיל יד ןוֿפ ליטס
 .שיטסילָאּבמיס טֿפָא ,טרימילּבוס ,ןּביוהעג ,טלגילֿפַאּב ךָאד ןוא --- ךַארּפש
 -שיריל ,תמא ,(לַאנָאיצַאנ רעדָא) לַאיצָאס רענעֿפָא ץלַא טרעוו ךוּת רעד רעּבָא
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 -ַאנ רעד ןוֿפ לייט ןטסערג םעד ןיא יו ױזַא .לַאיצָאס-לעודיווידניא ,לָאיצָאס

 ךיא ָאד ךיוא ןרעוו ,םיאיבנ יד ןוֿפ ןּבױהעגנָא ,עיזעָאּפ רעשידיי רעלַאנָאיצ
 .סנייא -- ךיא:טינ ןוא

 ;:םוטּפירסס טסָאּפ

 -געק יד ןרעֿפטנע ןייז ןוא ןקיוװיל ףיוא סעקַאטַא יד טנָאמרעד ּבָאהיכ

 טָאה רע רעדָא טָאה רע זַא ןטכַארט וצ שלַאֿפ רעּבָא ןעוועג טלָאוװ'ס .סרענ

 עזייב טֿפָא ,עקיצנייא ףיוא טקוקעג טינ .*עסערּפ עטכעלש;, ַא טַאהעג לָאמַא

 -רוטַארעטיל עשידיי יד זיא ,םענעי רעדָא םעד דצמ ןלַאֿפנָא ,עקילױזייּב ןוא

 עקיצנייא סקיוװיל ףיוא ןֿפורּפָא עטרעטסײגַאּב טימ לוֿפ ןצנַאגניא קימירק

 ןשידיי ןקידעּבעל ןייק ןגעוו .ןֿפַאש ןשיטעָאּפ ןצנַאג ןייז ףיוא ךיוא יו ,קרעוו

 ,ליֿפ ױזַא טינ טּבײרש ןעמ ןוא ןּבירשעג טינ ליֿפ ױזַא ןעמ טָאה רעּבײרש

 ענייז .ייליּבוי ַא סענייז ןרעײֿפ טעוו ןעמ זיּב טינ טרַאוװ ןעמ .םיא ןגעוו יװ

 -רעכיּב ןשידיי ןֿפױא טֿפָא ץנַאג ךיז ןזיױו ,סעמַארד רעדָא רעדיל ,רעכיב

 "סיוא עשידָאירעּפ ערעדנַא ןיא ןוא *רעכיּבלמַאז , ןיא ,*טֿפנוקוצ , ןיא ;קרַאמ

 -טנֿפערַאֿפ רע ןעוו ,לָאמ סעדעי ןוא -- קרעו ענייז טֿפָא ךיז ןקורד סעבָאג

 טייקירעגיינ יד ,סערעטניא םעד ךיז וצ רע טקעוו ,ךַאז עיינ ַא סעפע טכעל

 טּבירש ןעמ .טלעוו רעצנַאג רעד ןיא סרעקיטירק ןוא סרענעייל עשידיי ןוֿפ

 -רַא-לַאנרושז ןוא -סגנוטייצ רָאנ טינ ,ךעלכיּב ןוא רעכיּב ,בגא ,םיא ןגעוו

 "נעל יד ץוח ַא ."םלוג. ןגעוו ךס ַא ןּבירשעג ןעמ טָאה טפיוהרעד .ןעלקיט

 ײערַאֿפ ןיא םיא ןגעוו טניֿפעג ןעמ סָאו ,ךעלטיּפַאק ערעצריק רעדָא ערעג

 יד ןיא ,רעגײטש ַא } ןעיײסע עשיטירק-שירַארעטיל ןוֿפ ןעגנולמַאז ענעד

 -ןדלָאג .י ,ןײטשנָארּב .י ,יקסנַאשָאטָאּב בקעי ,רעדנעלסיוא .נ ןוֿפ ןעגנולמַאז

 .ַא ,רעפניױו .ז ,דרַאּבָארג .ּב ,ןידרָאג אּבא ,לקיּב המלש ,קעדַאלווװ .ּב ,ןרָאק

 ,ינודקומ .א רײד ,וָאקַאװטיל השמ ,קַאווטיל .א ,עֿפָאי יכדרמ ,עקרָאױועװ

 -לַארָאק .א ,גינעק ָאעל ,ץנַארעמָאּפ .א ,ליזיימ ןמחנ ,דרַאֿפס .ד ,רידַאנ השמ

 "ניטש חנ ,ןיקוװיר .ּב ,וָאלַאּביר םחנמ ,שטיװַאר ךלמ ,שטיווָאניּבָאר .י ,קינ

 ןבירשעג ,ןרושָארּב ןוא רעכיּב עלעיצעּפס םיא ןגעוו ָאד ןענייז -- (גרעּב
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 -ַאנ סַאיליװ ,יקסנישטוט .ּב ,ץנַאלג בקעי ,ּבילטָאג בקעי ,ןַאמרעקעּב .א ןֿפ
 (' .טילַאש יול ,ןײטשלקניֿפ .ל ,ראילָאמס .ּב ,ןַאמיײס המלש ,ןָאסנַאט

 -ךרד סױרג טימ טיא ןגעוו ןּביײרש סרעקיטירק עטנָאמרעד עלַא טעמּכ
 טקעריד ,ןָא ייז ןריר עלַא טעמּכ ןוא גנורעטסײגַאּב רעתמא טימ עקינייא ,ץרא
 -ַאּב ןיא סָאװ ,"םוקֿפיוא,, ןוא "םוקמוא, ןוֿפ עגַארֿפ יד ,טקעריזמוא רעדָא
 רעד ןיא ךיז ןֿפיטרַאֿפ טפיוהרעד .לטיּפַאק םעד-טָא ןיא ןרָאװעג טכַארט
 .יקסנישטוט .ּב ןוא ןָאסנַאטַאנ סַאיליװ עגַארֿפ רעקיזָאד

 ףרַאש ןטערט ,רערעגניי רעד ןוא רערעטלע רעד ,סרעקיטירק עדייב
 רעד ,"םוקמוא ןוֿפ טעָאּפ רעד, זיא קיווייל זַא ,גנוניימ רעד ןגעק סיורַא
 ךאלמ ןֿפױא טרַאװ ןוא ,ןגױא יד רַאֿפ טױט סעד דימּת טעז סָאװ ,רעטכיד
 -ירק עדייּב ןוֿפ וטֿפױא רעטסקיטכיו רעד .לאוגה ךאלמ ןֿפױא יװ ,תוומה
 יז ןכלעוו טימ ,םזַאיוטנע רעד ,טעפמיא רעד זיא ןעגנולדנַאהּפָא עשיט
 ןײא טינ ןױש רעירֿפ טָאה תורוש יד ןוֿפ רעּבײרש רעד סָאװ ,ןזייו עדײגב
 סע יו ,"םוקנָא ןוֿפ רעטכיד רעד, ,טרעקרַאֿפ ,זיא קיווייל זַא ,ןזיױוַאּב לָאמ
 יקסנישטוט .ּב טּביײרש ,קיווייל , .(1936 ,עגַאקיש) ךוּב סנַאסנַאטַאו .וו טסייה
 רעד ןוֿפ םוקמוא ןיא טינ טּבײלג ,(1936 ,עגַאקיש ,"קַאה רעד רעטנואי)
 טָאה רע םגה ,שינרעטצניֿפ ןוא סטכעלש ןוֿפ גיז ןיא טסייה סָאד ,טלעוו
 ."טרָאװ ןקיזָאד ןטימ ןקָארשעגרעּביא (ןשטנעמ) ליֿפ יזזַא

 זדנוא טליצרעד ,רעליק לסיּבַא שטָאכ ,טײקכעלריֿפסױא רעמ טימ
 ,םוקמוא ןכָאנ םוקֿפױא ןַא ןוֿפ ןסיו זמ רעג זַא ,ןקיווייל ןגעוו ןַאסנַאטַאנ
 גנַאג ןקיּבײא ןוא ןכעלדנעמוא םעד ןיא ,גנַאגרעטנוא ןכָאנ גנַאגֿפױא ןָא ןוֿפ
 געוו רעד זַא ,טלַאה סרעקיטירק עדייּב .*םוקֿפיוא ןוא םוקמוא ,םוקנָא ןוֿפ
 עדייּב ייז ןּביג ךָאד .ןּבױלג ןוא ןּבעל ןוא טכיל וצ טריֿפ ןֿפַאש סקױוייל ןוֿפ
 .סירוסי עסיורג ןוֿפ געװ ַא ,געוו רעלעקנוט ַא ,געוו רערעווש ַא זיא'ס זַא ,וצ
 םעניא קיניועניא רָאֿפ טמוק סָאװ ,לגנַארעג םעד ןוֿפ ןסיוו סרעקיטירק עדייב
 ,ןײלַא ךיז טימ טריֿפ רע סָאװ ,גָאלַאיד ןשיטַאמַארד םעד ןרעה ,רעטכיד

 ןרעמוניקיווייל ןּבעגעגסױרַא ןּבָאה גָאטנריוּבעג ןט*50 ןייז דובּכל (*
 סָאד ןוא ,1939 רַאונַאי ,קרָאי-וינ ,"רוטלוק עשידייג לַאנרושז-שדוח רעד

 קיווייל ןעוו .1929 ,ץרעמ ןט-3 ,עשרַאװ ,"רעטעלּב עשירַארעטיל, טַאלּבנכָאװ

 ךוזַאּב ןייז טימ גנודניּברַאֿפ ןיא זיא ,עטינעגרַא ןיא ןעוועג 1926 ןיא זיא

 ןוא ןּבעל ןייז ןגעוו ןעלקיטרַא טימ ךוּבלמַאז רעלעיצעּפס ַא סיורַא ןטרָאד

 רעשידייפ ןיא *עיֿפַארגָאילּביּב-קיוװייל .ה, :ןַאמקרַאטש השמ עז .קרעוו ענייז

 ,1939 ,רַאונַאי ,קרָאיד-וינ ,"רוטלוק
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 עטסקיניױועניא סקיוויל סא טשטייט ןוא טרעלקרעד ייז ןוֿפ רעדעי רעּבָא
 .רעגייטשש םענעגייא ןייז ףיוא תוריּתס

 -- ןָאסנַאטַאנ וו ,טריטנעירָא שיטע-שיגָאלָאכיסּפ זיא יקסנישטוט 3
 -עג סרעטכיד םעד ןיא ןָאטעגנײרַא רעמ יקסנישטוט זיא .שיטע-שיֿפָאזָאלֿפ
 רעּבָא ןעיידיא ענייז ןיא רעמ ךיז טֿפיטרַאֿפ ןָאסנַאטַאנ תעּב ,דנַאטשוצ-טימ
 ןרעױל לָאז סע ןעוו יו ױזַא .שיטעגָאלַאּפַא ןָאט רעייז טול ,ןענייז עדייּב
 ןסיירנייא ,רֿפוש ןזָאלּב ףרָאד ןעמ ןוא ,גרטקמ ןטש ַא ,אנוש ַא ואווץעגרע
 גנולדנַאהּפָא סיקסנישטוט זיא טפיוהרעד .ןרעוו לטּב לָאז הריזג יד ,ןטלעו
 רעּבָא .רענגעק םענעעזעגמוא ןַא סעפע ןגעק אזנור ןוא קימעלָאּפ טימ לֹוֿפ
 ןעוו יװ ,ױזַא טּביײרוש ,שימעלָאּפ רעקיצניו זיא רעכלעוו ,ןָאסנַאטַאנ ךיוא
 ףרַאד ןעמ ןוא ,סעיציזָאּפ סקיווייל טָארד סָאװ ,רַאֿפעג ַא סעפע ןייז לָאז סע
 -וט ..ןקיטסעֿפַאּב ןוא ןציש טיײקנּבעגעגרעּביא ןוא טעּפמיא סיורג טימ ייז
 עזעידרערעטנוא יד ןרעכיזרַאֿפ ןוא ןקרַאטשרַאֿפ טימ ןעמונרַאֿפ זיא יקסנישט
 רע יו ױזַא ,ןכיוה יד ןיא טילֿפ ןָאסנַאטַאנ ;ןעגנוטסעֿפ סקיווייל וצ ןעגנַאגוצ
 ןגעוו טּביירש יקסנישטוט .ּב ..עקַאטַא-טֿפול ַא סעּפע רַאֿפ ןּבָאה ארומ לָאז
 רעטנוא, ןגיל ,"קנַאּב -רעריטרַאמ רעד ףיוא, ןציז סרעטסיימ ןטרערַאֿפ ןייז
 טיײקיאעֿפ רענעי טימ ,ןערּב ןכעלטנגוי-שידיסח טימ טּביײירש רע ."קַאה רעד
 רעד ןיא ,גנוניימ רעקיטכיר ןייז טױל ,טלעֿפ עכלעוו ,טייקטּבילעגנייא וצ
 ּפָא ליֿפוצ רעּבָא טשיוו רע .טרָאװ ןשידיי םעד ןוֿפ *עירָאטידיױא רעכעלּבעל
 רע ,כַאז ףױא ןריגַאער ןכעלנעזרעּפ ןוא ןשירעטכיד ןשיוצ ץענערג יד
 ,טרָאװ ןשירעטכיד ןיא קורדסיוא ןַא טניֿפעג עכלעוו ,ןייפ יד זַא ,טסעגרַאֿפ
 יד זַא ןדייל יװ ,ןדייל ןוֿפ גנוזיילרעד רעמ ןױש ןיילַא רעטכיד ןרַאֿפ זיא
 ַא ןוֿפ גנורענירעד יד זיא ,טסנוק ןיא טרעּפרעקרַאֿפ טרעוו עכלעוו ,עיצָאמע
 -טֿפַאשנדײל וצ ןוא ךעלטנגוי וצ ךָאנ זיא רע ןײלַא ליֿפעג סָאד טינ ,ליֿפעג
 ןּבױלרעד טינ ךיז ןעק, סָאװ ,ןקױוייל ייּב וליֿפא זַא ,ןעז וצ וויאַאנ-ךעל
 ,לכיימש ַא ָאד ןתמא רעד ןיא זיא -- "ןעגנוֿפַאש ענייז ןיא לכיימש ַא וליֿפַא
 טײטשרַאֿפ ,טמוק סָאװ ,לכיימש ַא ,ןסיוו ןוא טײקטקיאורַאּב ןוֿפ לכיימש ַא
 ערעווש ןוא עסיורג טּבעלעגרעּביא ןּבָאה ןוֿפ רָאנ ,ןּבעלרעּביא ןוֿפ טינ ,ךיז
 ןיא תמא ןסיוועג ַא וצ גנורעטנענרעד עסיוועג ַא ,ָאד רעּבָא זיא סע .ןכַאז
 ןגעוו טּביײרש יקסנישטוט .ּב רעכלעוו טימ ,גנורעטסייגַאּב רעקידתומימּת רעד
 ןייז ןגעוו ,"טייקניזנ רעקידערה-רצי סטלעוו רעד, ןּבעגכָאנ טינ סקיווייל
 .רענעייל ענייז וצ ןוא ןיילַא ךיז וצ "טייקידתוירזכא;

 רעתמא רעדעי ךעלטנגייא יו ,קיווייל זַא ,טרעלקרעד ןָאסנַאטַאנ סַאיליװ
 ןסיױו ערעדנַא סָאװ ,ץלַא רע טסייו רָאנ טינ זַא ,ןײלַא טסיױוו ,רעטכיד
 רעמ ןסיוו עקיזָאד סָאד .*"ערעדנַא רַאֿפ רעמ לסיּבַא ךיוא טסייוו רע זַא רָאנ
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 טמוק ןֿפַאש ןייז ןיא סָאוװ ,ןוֿפרעד ,גנוניימ ןייז טיול ,ךיז טמענ ערעדנַא רַאֿפ

 סָאד ,ךיא ןקיֿפיואנּבױא ןייז ןוֿפ גנורַאֿפרעד רעד ץוח ַא ,קורדסיוא םוצ

 ןָא טֿפור ןָאסנַאטַאנ סָאװ ,ךיא ןרעֿפיט סענעי ןוֿפ ןסיו עוויטיאוטניא

 -יױוצ, רעד טימ שיטנעדיא ןייז לָאז ןסיוװ עכַאֿפיװוצ עקיזָאד סָאד .*טסּבלעז.

 הנ .רעדיל ענייז ןיא טנָאמרעד ןיילַא רעטכיד רעד עכלעוו ,*טייקיטלַאטשעג

 -ייֵל רָאנ טינ ,"קיטלַאטשעגיױוצ, טעָאפ רעטכע רעדעי זיא ןעניז םעד ןיא

 יז ןוֿפ ששינעֿפיט רעטסֿפיט רעד ןוֿפ טפעש רעטכיד רעדעי ,ןיילַא קיוו

 סקיווייל ."ךיא, ןייז ןוֿפ ךַאלֿפרעּבױא ןטימ טינ ךיז טנגונַאּב ןוא *טסבלעז

 ,זיא קורדסיוא רעטסכעה ריא .עקיטרַאנגיײא ןַא זיא *טײקיטלַאטשעגיױוצ.

 -עג רעטיױוצ ןייז ןוֿפ ןשינעֿפיט יד ןיא, סָאװ ,סָאד ,ןענָאסנַאטַאנ טול

 קורדסיוא ןטסכעה סעד רַאֿפ דובּכה תארי רעקידארומ ַא. טּבעל *טלַאטש

 טעָאּפ רעד ןזיא קיווייל ."ןסיוועג :טסייה סָאװ ,המשנ רעכעלשטנעמ רעד ןֿפ

 ןסיוועג יווא :לרוג ןוֿפ רעטכיד רעד ךיוא -- טייצ רעכיילג וצ ןוא ןסױעג ןֿפ

 ליֿפעג םעד םרוג תוירחא ךיוא ןיא ױזַא ,תוירחא ןוֿפ ליֿפעג םעד םרוג זיא

 זיא ,ןעמוק טעוװ סע סָאװ ןוא טמוק סע סָאװ זַא ,ליֿפעג םעד ;לרוג ןֿפ

 ,םעד ןוֿפ ךיוא רָאנ ,ןייז יוזא זומ סע סָאװ ,םעד ןוֿפ רָאנ טינ אצויילעפ ַא

 -ונעגנָא םעד טול ,זיא לרוג .רָאלק טינ זיא סָאד ."ןייז ױזַא ףרַאד סָאװ

 טָאה ,ןייז ףרַאד סָאװ ,סָאד יז זומ סָאװ ,סָאד ,טרָאװ םענוֿפ שטייט םענעמ

 סע ּבױא ,"לרוג ןוֿפ ליֿפעג, םוצ טינ ,"תוירחא ןוֿפ ליֿפעג, םוצ תוכייש ַא

 -ַארד ןוא סעמעָאּפ סקיווייל ןיא זַא ,קיטכיר רעּבָא זיאיס .ליֿפעג ַאזַא ָאד זיא

 ןוֿפ וויטָאמ רעד ,טייז ןייא ןוֿפ :וויטָאמ עדייּב עלָאר עסיורג ַא ןליפש סעמ

 זיא ןענָאסנַאטַאנ .טייז רערעדנַא רעד ןוֿפ -- ,וויטָאמ-לרוג רעד ןוא תוירחא

 ענעדײשרַאֿפ יױוצ יד ןשיווצ ָאד זיא סָאװ ,תוכייש יד ןזיױו וצ ןעגנולעג טינ

 -ןגייצרעּביא ץנַאג ןוא עכעלריֿפסיױא ןַא רעייז טיג רע רעּבָא .ןוויטָאמ-טנורג

 סקיווייל ןיא ךיז ןקעלּפטנַא ייז יו ,ןוויטָאמ עדייּב יד ןוֿפ גנוּבײרשַאּב עקיד

 סקיוויל לָאצ עסירג ַא טריזילַאנַא וא טריטיצ רע .סעמעָאּפ ןוא רעדיל

 זַא ,זיא ןריֿפסױא עטסקיטכיוו ענייז ןוֿפ רענייא ןוא ,ןעגנוֿפַאש עשיטעָאּפ

 :ףמַאק םעד ןיא טגיל ,ףױא יז םענ ךיא יװ ,קיגַארט עטסֿפיט סקיווייל , ---

 סעצָארּפ-סגנוליױורעדסיוא ןַא ןוֿפ שינעטנעקרעד ערעכיז ןייז ,טייז ןייא ןוֿפ

 ןוא ןיז ַא טניימ סָאד סָאװ ,טלעוו ןוֿפ ךיוה ןוא ףיט ,גנעל רעצנַאג רעד ףיוא

 :שטנעמ ןוא טלעוװ ןוֿפ טעטילַאער רעד ןיא קעווצ ַא ןוא ליצ ַא ,טרעװַא

 ,רעליױורעדסיוא ןַא ןוֿפ שינעטנעקרעד טינ יד ,טייז רעטיױוצ רעד ןוֿפ ןוא

 ַא רעדָא ,ןוז ןייז עטַאט ַא יו ןֿפורנָא ןעמָאנ םייּב ןענעק לָאז ןעמ ןעמעוו

 ןעינעטנעקרעד יד ןקיווװיל ןיא זיא סע קרַאטש יו .עטּבילעג ןייז רעטּבילעג

 ליױורעד ךָאנ זיא ךַאוװש ױזַא ,גנוליױורעדסיוא ןוא טייקטלייוורעדסיוא ןוֿפ
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 ןוא םיא וצ עּביל יד ,רעליױורעדסיוא םעד ןוֿפ שינעטנעקרעד יד סיא ןיא

 -יו טױל ,טײטש ,רעטרעוו ערעדנַא טימ ,קיױוייל .*םיא טימ גנוטֿפעהַאּב יד

 ןוֿפ ,רעקיטכיר ,רעדָא עזעיגילער ןוֿפ ץענערג ןֿפױא ,גנוניימ סנָאסנַאטַאנ סַאיל

 ..רעּביא טינ רע טײג ץענערג םעד רעבָא -- ,ןּבױלג-טָאג

 ךיא ןיִּב רוטַארעטיל-קיוװייל רעכייר רעד ןוֿפ ןליּפשייּב רָאּפ יד טימ

 רעזדנוא זַא ,ןעוועג םרוג טָאה טעָאּפ רעזדנוא זַא ,ןזיױו וצ רָאנ ןעוועג ןסיוא

 ןרעװ טרעכײירַאּב לָאז ,רוטַארעטיל רעזדנוא רָאנ טינ ,קיטירק רוטַארעטיל

 .וויטָאמ ,עשיטע-זעיגילער ןוא -לַאיצָאס ,עיינ טימ

 ןרָאי רעקיצנאווצ יד ןופ רעדיל ערעדנַא .3

 עשיטסילַאער-שיריל ןוא עשילָאּבמיס:שיריל סקיווייל ןיא זיולּב טינ
 המחלמ-טלעו רעטשרע רעד ךָאנ טניז רעדיל ענייז ןיא ךיוא --- סעמַארו

 ןוֿפ ורמוא רעד ,רעטיצ רעד ,גנוריסלוּפ יד רעמ ןוא רעמ ץלַא ךיז טלי?
 רעמ ץלַא ןוא ןקידנענָאמ רעמ ץלַא ןייז ןוֿפ ,ןסיוועג ןלַאיצָאס סטעָאּפ םער
 ןוֿפ ןּביױהעגנָא .טייקידלושטימ רעשילַארָאמ ַא סעּפע ןוֿפ ליֿפעג ןקידנגָאנ
 ןרָאי יד ןיא סעמעָאּפ ערעגנעל ,עטריזילַאנַא ןיוש רעירֿפ ,ריֿפ יד ןוא "םלוג
 ןייז ןוֿפ ןרָאי יד ןיא ,בױהנָא ןיא רָאג יו ױזַא ,קיווייל טָאה ,1920 -- 17
 -עג יד ףיוא ןֿפורעגּפָא ךיז רעויטקַא ץלַא ,טײקשירענָאיצולָאװער רעשיסוי
 ףורּפָא ןייז ,טלעוו רעד ןוֿפ ,ןטייקיטכערעגמוא יד ףיוא טּפיוהרעד ,ןשינעעט

 -טנגוי ענעגייא ענייז ןוֿפ ָאכע ןַא רע זיא ץלַא יוװ רעירֿפ ןוא רעשיריל ַא זיא
 -ןייר ,רעירֿפ יו ,טינ ,רעלַאיצָאס ןיוש טציא סע זיא ךָאד ;ןשינעּבעלרעּביא
 -יל יד ןיא ךיז טֿפיטרַאֿפ ןעמ ןעוו ,סע טליֿפ ןעמ .םזיריל רעלעודיווידניא
 תעּב ,1922 ןיא טשרע טכעלטנֿפערַאֿפ ייז רע טָאה םרָאֿפכוּב ןיא סָאװ ,רעי
 רעקיצנאווצ יד ןיא ייז רע טָאה עסערּפ רעד ןיא טקורדעג ןוא ןּבירשעג
 ..דנַאּברַאֿפנטַאר ןייק עזייר ןייז ךָאנ טּפױהרעד ,ןרָאי

 דיל סָאד ,דיל "עשידָאמטלַא סָאד זַא ,טליֿפרעד ףרַאש טָאה קיווייל

 "יא טינ ןוא טּבעלעגּפָא טינ ךָאנ טייוו זיא ,טסעטָארּפ ןשיטעדלַאיצָאס ןוֿפ
 ְךָאנ טָאה םי ןטייז עדייּב ףיוא ןטעָאּפ רוד רעצנַאג ןייז שטָאכ ,ןרָאװעג קירעּב
 ןּביױהעגנָא 1906 -- 1905 ןוֿפ עיצולָאװער רעשיסור רענעלַאֿפעגכרוד רעד
 -נייא טָאה קיווייל ...רעדיל-ךיא טּפיױהרעד ,רעדיל ערעדנַא רָאג ןעגניז וצ

 -- זַא ןעזענ

 ,ןעוועג יוװ יזזַא
 ןעשעג טינרָאג טלָאװ סע יװ יזזַא
 ...קיּבייא ןוֿפ
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 ,רעּבָאהטכַאמ רעד ץלַא ךָאנ זיא רעקרַאטש רעד ןוא

 עשר ַא ךָאנ ץלַא ןיא רעּבַאהטכַאמ רעד ןוא

 .ןןיזַאא

 יװ ,רעדיל עלַאיצָאס-שיּפיט ענױזַא ןּביירש וצ ןּביױהעגנָא טָאה קיווייל

 -ַאס; ,'סעשרעגענ; ,"טרעקעל שריה, ,"דערֿפלַא רזממ ןגעוו דיל סָאד;

 "נַא ךס ַא ןוא "יטעזנַאװ ןוא ָאקַאס רָאי ַא, ,"ךָאװטימ סיטעזנַאו ןוא ָאק

 .ערעד

 םוצ טרעקעגמוא ךיז טָאה קיווייל זַא ,טינ רעּבָא טניימ סָאד

 ;טַאטשלעדע ןוא יקסוועשטניוו ןוֿפ םזיויטימירּפ ןשירעלטסניק ןוא ןלַאיצָאס

 יד ןוֿפ רָאכ םוצ ןענַאטשעגוצ ןּבָאה לָאז רע זַא ,סע טניימ רעקיצניװ ךָאנ

 -עג טָאה רע ,ןיינ .סרעטכיד עשירַאטעלָארּפ ,ענעֿפורעגנָא ױזַא ,עשיטעווָאס

 "עשירַאטנוּב; ענייז ןיא ןרעּפלַאה ּבייל השמ יװ ױזַא ,ָאלָאס ץלַא ךָאנ ןעגנוז

 -יל עלעודיווידניא טייצ רעכיילג וצ ץלַא ךָאנ זיא קיריל עלַאיצָאס ןייז .רעדיל

 -ךעלטֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ *טײקשידָאמטלַא; רעד ףיוא טקוקעג טינ ןוא ,קיר

 "יֿפַאר ןּבילּבעג םינֿפוא-סקורדסיוא ענייז ןיא רע זיא--.קיטַאמעט רעשיטילָאפ

 .ןרעדָאמ-שיטסינישזַאמיא טֿפָא ,ןרעדָאמ-טריצילּפמָאק ןוא -טרינ

 ןקירָאי-טכַא ןטקיטולּבעצ ןוא ןטעװעטַאקעצ םעד ןוֿפ ןעגנוּבעלרעּביא יד

 ןוֿפ טעָאּפ רערענָאיצולָאװער ַא יו ,רעּביא טינ רע טיג *דערֿפלַא רזממ,

 ,ןֿפוא ןטקעריד-רַאטנעמעלע ןַא ףיוא ,רדח סטַאטשלעדע רעדָא סיקסוועשטניוו

 -סעטָארּפ טקעריד ןיא סיוא טינ רע טקירד טסטָארּפ םענעגייא ןייז ךיוא ןוא

 -וס ןליֿפעג ענעגייא ענייז ייס ,סלגניי ןטנלע םעד ייס .רעטרעוו עקידנריט

 -- זַא ,ןזרעֿפ עײרֿפ ןיא רע טלייצרעד רעירֿפ .רע טריטסעג

 ,קַאז-יורטש ןטלױפעגרעּביא ןַא ףיוא ,ךַאד ןרעטנוא

 ,דערֿפלַא רזממ רעד רעטעקַאנ ַא טגיל

 לּבייש ןטכַאמעגוצ ןכרוד סױרַא טקוק

 ןטעקַאנ ןֿפױא דלַאוװ ןֿפױא

 ןעגנַאגעגפױא זיא סָאװ ,הנבל רעד ףיוא ןוא

 -ַאיצַאסַא רעמ ַא ,ןטקערידמוא ןַא וצ רעּביא רע טייג םעד ךָאנ דלַאּב

 ;דָאטעמ ןוויטסעגוס רעמ ןוא ןוויט
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 לּביײשןגעקטנַא טַארוקַא טגנעה הנבל יד

 דמעה ףָאלש סָאד יװ ,ענייר ןוא ערָאלק ַאזַא

 ּבוטשש רעקידנגעקטנַא רעד ןוֿפ לאינד עלעגניי סענֿפ

 ,הנבל ,ךיז ףיוא ןָאטנָא ךיד ךימ זָאל --

 ,הנבל ,דמעה-ףָאלש ןיימ ייז

 וצ ךימ קעד ,הנבל ,וצ ךימ קעד

 רע זַא ,טייקטנלע סדערֿפלַא ןטעקַאנ םעד ,רימ ןטכַארט ,זיא ףיט יו

 סָאװ -- ,הנבל רעד ץוח ַא ,םענייק -- ,טלעו רעד ןיא םענייק טינ טָאה
 -ימשעצ ןייז ןקעדוצוצ השקּב רעד טימ ןדנעוו םיא וצ ןענעק ךיז לָאז רע

 (* !טײקטעקַאנ עקידנטולּב ןוא ענעס
 ,שיטסינַאיסערּפסקע ּבלַאה ,שיטסילַאער ּבלַאה -- ליטס ןכעלנע ןַא ןיא

 ןזרעֿפ יד ןּבירשעג ןענייז --- שיטסינישזַאמיא-וויטסעגוס טָא ןוא טקעריד טָא

 .."סעשרעגענק עירעס רעד ןוֿפ
 ;:רָאלק ןוא טקעריד .,ךַאֿפניײא ,טייז ןייא ןוֿפ

 ,ךייא ןיא ןרעדנע טינרָאג לעוו'כ ,סרעגענ ,סייו ךיא

 ;ןטייורעדנוֿפ טינ ןוא טנעֶָאנ רעד ןוֿפ טינ

 ,ךיילג ןרעוו טינ ,סנייא ןרעוו טינ ןלעוו רימ

 .ןטייב טינ ךיז ןלעוו ןטיױה ערעזדנוא ןוא

 ןעוו ,הנבל רעד וצ ליֿפעגטימ רעדָא ץוש ךָאנ גנודנעוו עכעלנע ןַא (י

 ןיא ןקױװייל ייב רימ ןעניֿפעג -- ,ףליה ןייק טינ טמוק שרעדנַא ץעגרע ןֿפ

 :רעטעּפש רָאי יױוצ רעדָא רָאי ַא טימ ןבירשעג ,דיל רעדנַא ןַא

 .הנבל ,הנבל

 -- ןדנעוו וצ ןעמעוו וצ ךיז ָאטינ

 :הנבל ,ריד וצ ךיז ךיא דנעוו

 ,ןדיינעעצ לטרעֿפ ןיא ךייז זָאל

 םעד ךרוד רשֿפא

 ןדײזמרַאֿפ רזג םעד וטסעװו

 ("ךָאווטימ סיטעזנַאוו ןוא ָאקַאס;)
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 -נוא סנקיטיוהלקנוט םעד ףיוא ןָא רע טקניוװ ,טייז רערעדנַא רעד ןוֿפ
 ףיוא --- ,רילָאק-ץוש םעד ,טייקסייוו ךָאנ טֿפַאשקנעּב רעקיזטסואווַאּברעט

 | ;ןֿפוא ןקיטרַאנגייא ןימ ַאזַא

 ,סרעגענ ,םרעסעמ טימ ןײגסױרַא ןרימ
 ,ֿפָא ןסַאג עלַא רעּביא
 ,סעגר עטעּפש יד ןטיהרעד ןוא
 ןֿפָאלש טייג הנבל עסייוו יד ןעוו

 ,ןֿפרַאש ַא טינש ַא ןּבעג ןרימ ןוא

 ;ןּפַאכרַאֿפ ןוא הנבל יד ןָאט סיר ַא

 ןֿפרַאד ןעק שרעדנַא רעוו ,זדנוא ץוח ַא

 ןפַאז וצ טייקסיױו ןוֿפ תויח סָאד

 ,ןקלעוו ןױש עדנָאלּב יד סעיטסעּב יד

 ןכירק ייז ריֿפ עלַא ףיױא םיוק ןוא

 ןקלעמ וצ הנבל רעד ןוֿפ טסירּב יד וצ

 ןכילּפ עטנקירטעצ רַאֿפ סייו לסיּב ַא

 רעגיט םייּב יו ןייצ ןּבָאה רימ ןוא

 ,ןעמָאווע עקיטייצ יוו ןפיל ןוא

 ,רעגיז וצ ןגישזד ןוא ןעיָאו רימ ןוא

 ןעמָאנ רעזדנוא ןיא ןגָארט רימ סָאװ

 ,סרעגענ ,סרעסעמ טימ ןײגסױרַא ןרימ

 ,הנּכס רעטצעל רעד זיּב ןייג ןוא

 סעגר עטעּפש יד ןטיהרעד ןוא

 ..הנבל עסייױו יד ןּפַאכרַאֿפ וצ

 -מיס-שיטסינישזַאמיא יד ןוא לעניגירָא ןעמַארג יד רָאנ טינ ןענייז ָאד

 רעלַאיצָאס שיּפיט רעדיטָא וצ גנַאגוצ רעצנַאג רעד -- ,רעדליּב עשילַאּב
 עצרוק יד זיא קיטרַאנגייא ױזַא טקנוּפ .רעשקיווייל-לעניגירָא ןַא זיא עמעט

 רעכַאֿפנײא סע זיא גולֿפ ןיא ."דואווילָאה, :עריטַאס עלַאיצָאס עֿפרַאש ןוא
 -רַאֿפ דנַאל'ס ןוא ,טכָאמשרַאֿפ גנידצלַא טָאה טָאג:דואווילָאה רעד , :רסומ
 טימ טכָאֿפ ןוא טייטש רע ,טגיוו ןוא טייטש רע :ערעל רעטרעוװ טימ טצלירג
 ןוא עֿפָארטס עטשרע יד טנעייל רעּבָא ."ירעמ דרָאֿפקיּפ רעּביא ןעמלָאּפ עטיוט
 -עגנָא לוֿפ יו ןוא וויסנעטניא יו ,ןעז ריא טעװ ,סעֿפָארטס עטצעל ייווצ יד
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 טיירג ךעלרעֿפעג יוװ ןוא ןרָאצ סטעָאּפ םעד ןוֿפ שינעגייווש יד זיא סע ןדָאל
 :ןרידָאלּפסקע וצ זיא יז

 ,טיוה ענעדלָאג יד ךיז ףיוא ןסייר ןצנַארַאמ

 ,רעווילג ןקיטכַאנ ןיא ןעיירש ןעמולּב

 טיוּב שינרעטצניֿפ ןוא טּבָארג שינרעטצניֿפ ןוא

 ..רעוײּבַא טָאג םוצ סמערוט ןוא ןצַאלַאּפ

 .(!םַארג ַא -- יּבַא טינ זיא סָאד -- רעווייּבַא טָאג -- רעווילג)

 סָאװ ,טָאג-דואווילָאה םעד ןגעוו זדנוא טלייצרעד רע יו ,םעד ךָאנ ןוא
 טימ טכָאֿפ ןוא טייטש ,טגיוו ןוא טייטש רע יװ ,טכָאמשרַאֿפ גנידצלַא טָאה

 -- ,("ערעל רעטרעווא וצ םַארג ַא) ירעמ דרָאֿפקיּפ רעּביא ןעמלַאּפ עטיוט
 :טגָאז רע :ןעמלַאּפ עקידעּבעל יד רע טנָאמרעד

 ,ּברַאג ןוא םיױּבטכורֿפ ןוא ,ןטרָאג רעתמא ןוא

 -- עצַארּפ ןוֿפ רעײֿפ ןיא סנקור ענעגיוּבעג

 -- ּברַאֿפ טנורגרעטניה ַא יו רעמ טינ זיא ץלַא סָאד

 .עיצַארָאקעד ַא סקנעּברעֿפ סַאלגָאד רַאֿפ

 ,טגייטש גָאטליױאוו רעד ,ןעילוה ןצַאלַאּפ

 ןגיױוצ ענעדָאלעג ןכערּב ןטנוא ןוא

 ,טגיױוש רּבדמ ןוא ,יינש טגיל גרעּב ףיוא

 ..ןגיױוװע ןוֿפ ץרַאה סָאד טכעטש סוטקאק ןוא

 רעד ןוֿפ קילָאּבמיס עלַאיצָאס עכיוה ןוא עֿפיט יד-טָא זיא טייוו יו
 -וועשטניוו לייט ןטסערג םעד ןוֿפ רעדיל יד ןיא סָאװ ,קיטסַאּבמָאּב רעלַאנַאּב
 יד ןיא וליֿפַא ךָאנ יז טָאה םידימלּת עטקיטעּפשרַאֿפ סטַאטשלעדע ןוא סיקס
 ןטסוּפ לסיּב שּפיה ַא טכַאמעגנָא טשינמוא ןוא טסיזמוא ןרָאי רעקיצנאווצ
 !םערַאיל

 רעטקַארטסּבַא ןוֿפ ײרֿפ זיא םזינָאיצולָאװער רעכעלטֿפַאשלעזעג סקיווייל

 רעדעוװטעי יוװ ןוא ,ןדָאלעגנָא לענָאיצָאמע ףיט זיא רע ,טײקשיטַאמַארגָארּפ

 :שיריל סיוא יז רע טדָאל ,גנוּבעלרעּביא עכעלנעזרעּפ עוויסנעטניא רעדנַא

 ןוא קורדסיוא:טסּבלעז ױזַא טקנוּפ םיא ייּב רעדיל עלַאיצָאס יד ןענעז
 זיא קיריל עלַאיצָאס ןייז .רעדיל-ךיא עטקעריד ענייז יוװ ,גנוזיילרעד-טסּבלעז
 -ורטסניא ןַא זיא יז סָאװ טינ רעמ ,קיריל עכעלנעזרעּפ ךיוא ךעלטנגייא

 -ריריּפסניא-שיטע ,רעטרעטיצעגֿפױא-שיטע ןייז ןוֿפ קורדסיוא ןַא ןוא טנעמ
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 ןייז תעּב ,טָאג טימ ןוא טלעוו רעד טימ ןוּבשח ןייז ,טייקכעלנעזרעּפ רעט

 ןֿפױא ךיוה טריֿפ טעָאּפ רעד סָאװ ,ןײלַא ךיז טימ גָאלַאיד רעד זיא דיל-ךיא
 .ןרעה סע ןלָאז ערעדנַא זַא ,ױזַא ,לוק

 יד טשיװרַאֿפ טינש סקיווייל ןוֿפ טעָאּפ ַא ייּב ןרעוו רעּבָא טֿפָא ץנַאג
 רעד ןוא עיזעָאּפ ןוֿפ ןסיוועג םעד ןשיװצ ,ךיא-טינ ןוא ךיא ןשיווצ ןצענערג
 -וינע יו ,רעגייטש ַא ,רעדיל ענױזַא רימ ןּבָאה טלָאמַאד .ןסיוועג ןוֿפ עיזעָאּפ

 :"קרָאי

 ןסַאג ענייד ףיוא לָאמ ליֿפיװ ,קרָאידינ ,קרָאירינ

 טכיזעג סָאד טיהעג ,טלַאהנָא יינ טכוזעג ךיא בָאה

 ,ןסַאמ עקידנעייגפיוא -- ןומה ןקיּברַאֿפ ןֿפ

 .טכירעג םוצ ןטלעטשעג ַא ףױא יװ טקוקעג ךיז ףיוא ןוא

 ?ןכערּברַאֿפ ןיימ זיא סָאװ ןוא דלוש ןיימ זיא סָאװ
 ?ףָארטש יד זיא סָאװ ןוא רעטכיר רעד זיא רע ןוא
 ,ןכערּב טינ ןּבעל ןייז לי סָאװ ,רעד זיא קידלוש םינּפַא
 .ףוס ןייז רעּביא יו רעמ ּבױהנָא ןייז רעּביא טרעטיצ ןוא

 ,רעסעּב ןייז ליוו ךיא שטָאכ ,עלַא ןוֿפ רעגרע ןיּב ךיא :ךיא טכַארט

 -- .דוםי רעד ךיז טלקַאוו ןּבעל ןיימ רעטנוא

 רעסעלש רעמ ךָאנ טימ טכַאמרַאֿפ ךיא ּבָאה ןריט עטקַאהרַאֿפ

 .דֹוס רעזייב ַא ךָאנ ץלַא זיא םייה עיינ ןוא

 ,רעטיצ רעקידנרירֿפ ַא לָאמַא רימ ףױא טלָאֿפ

 ,טָארד ןקיכעטש טימ יװ ךיז טימ םורַא ךיז לגניר ךיא ןוא

 ,רעטיּב ןלָאצַאּב רַאפרעד לע ךיא ,סייו ךיא ןוא

 .טָארט ןקידנעמוקנָא יז רעה ךיא ,רענָאמ ַא ָאד זיא'ס לייו

 ,רעפעק רעד ךיז טרעטנענ ןרעווקס ןוֿפ ןרעױט יד וצ

 .דלוש רעטנָאמרעד רעדעי רַאֿפ ןפעק וצ טיירג

 רעפעוע ,ןקירבַאֿפ ןיא ,סרעלעק ןיא טעוועדָאהעג ךיז טָאה רע

 ,דלודעג ןוֿפ ןײטשֿפרַאש ןֿפױא קַאה ןייז טֿפרַאשעג ןוא

 ןענעקרעד וצ ךיד -- םייה עיינ ,עקירעמַא

 טַאג רעטסגנעל רעד רעּביא ףוג ןיימ טימ סיא ךיז ךיא קערטש

 ןענערב וצ ןָא ןבױה ּבייל ןיימ ןוא דיײלק ןיימ זיּב

 .םַאלק ןוא עסַאר ןוֿפ רעיײֿפ ןקיטולּב ןייד טימ
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 רעיײֿפ ןקיטולּב, םעד טימ טנערּב סָאװ ,דיל ַא רעדָא דיל-ךיא ַא סע זיא
 םעד ןוֿפ עיסרעוו עיינ .ַא .דיל-יודיוו ַא זיא'ס ?"סַאלק ןוא עסָאר ןוֿפ

 ?טײקיטלַאטשעגיײװצ, ןוֿפ "דניז רעד ףיוא ךיז ןייז הדומ טטעָאּפ
 -עטש טימ יװ ךיז טימ, םורַא ץלַא ךָאנ ךיז טלגניר ענייז טלַאטשעג ןייא

 -- ןײלַא ךיז ןגעוו טגָאז עטייווצ יד תעּב ,"טָארד קיכ

 ןענעקרעד וצ ךיד -- םייה עיינ ,עקירעמַא

 ,סַאג רעטסגנעל רעד רעּביא ףוג ןיימ טימ סיוא ךיז ךיא קערטש

 ןענערּב וצ וָא ןּבױה ּביײל ןיימ ןוא דיילק ןיימ זיּב

 .םַאלק ןוא עסַאר ןוֿפ רעייפ ןקיטולּב ןייד טימ

 ןוא דיילק ןייז ןֹרָאי רעקיצנאווצ יד ןיא טָאה רעטֿפָא ןוא רעטֿפָא ץלַא
 ןוא עסַאר ןוֿפ רעײֿפ ןקיטולּב םעד טימ ןענערּב וצ ןּבױהעגנָא ּבײל ןייז

 | .סַאלק

 -נוֿפַאש ענױזַא ןיא ךיוא ,רעדיל עטנָאמרעד רעהַא זיּב יד ןיא רָאנ טינ

 -יזינַאכעמ רעד ףיוא עריטַאס עכעלדליּב ַא) "ןגָאװטסַאל ןוֿפ דָאר, יװ .,ןעג

 -וֿפ ךיוא ןוא -- טָאטש-סיורג רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןיא ןּבעל םענוֿפ גנור

 דיל שיטסַאקרַאס ַא) "רעמערק ןקיליײה ןגעוו דיל עקילייה סָאד, ,(טיוט םענ

 רָאי ַא , ,(לדנַאה-ןיילק ןשידיי ןוֿפ גנַאגרעטנוא םעד ןעניײוװַאּב סָאװ ,יד ןגעוו

 יד ןוֿפ ןעגנומיטש עשיריל-לַאיצַאס ערעדנַא ןיא ןוא ,"יטעזנַאװ ןוא ָאקַאס

 ,טלָאװער ןלַאיצַאט ןוֿפ רעיײֿפ סָאד טנערּב ןוא טקיטולּב -- ןרָאי

 רעד :טלָאװער ןוֿפ דיל םעד ןגעק טלָאװער ךיוא ןַארַאֿפ רעּבָא זיא'ס

 .עקינייז סָאד ןענָאמ וצ ףיוא טינ טרעה ןוא טנָאמ ןקיווייל ןיא רעקיריל-ךיא

 -יצנאווצ יד ןוֿפ רעדיל יד ןיא ךיוא ןוא -- סעמַארד יד ןיא ךיז טליֿפ סָאד

 יו ,רעקיטַאמָארד-הביבס רעלַאיצָאס רעד טָאה סעמַארד יד ןיא .ןרָאי רעק

 -ײל ןי רעקיריל םעד ןּבעגעגרעטנוא ךיז לָאמ ןייא טינ ,ןעזעג ןּבָאה רימ

 ןלעטשנדירֿפוצ טֿפָא ךיז טֿפרַאדעג רעקיריל רעד טָאה רעדיל יד ןיא .ןקיוו

 סע יװ ,רעּבָא טָאה רע .ןוויטָאמ עלַאיצַאס סקיווייל ןוֿפ טייקשיריל רעד טימ

 ןיילַא טימרעד ןענעגונַאּב ךיז טלָאװעג טינ ןוא טנעקעג טינ ,סיוא טזייוו

 -ָאֹס ןוֿפ ליֿמעג קידנרילַארטנַאק ץלַא ןוא טכַאװעגֿפױא סטעָאּפ םעד טָאה

 ,ערה-רצי ןשירילילעודיוװידניא םעד ןעמוקוצייּב טכוזעג תוירחא רעלַאיצ

 וצ ױזַא ,ןָאט גנוז ַא לייוורעד טייהרעליטש ןוא) ןרינילּפיצסיד םיא טלָאװעג

 ןקיזָאד םעד קנַאד ַא .(ןיײלַא ךיז ןגעוו ןוא ןײלַא ךיז רַאֿפ --- טַאװירּפ ,ןגָאז

 :סעמעָאּפ יד טּפיוהרעד ,רעדיל ייר עצנַאג ַא ןבירשעג קיווייל טָאה סלוּפמיא

 -יוע; ןיא .."עקיּבייא םייה -- סַאג2 ,"ןרעדנואווַאּב טינ ,"ליוו-רוּפ-יווע

 ןוא "ור, ןייז טימ --- ןילַא ךיז טימ טהנעטעגסיוא ךיז רע טָאה "ליוװ-רוּפ
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 ןייז ייּב םימחר ןטעּבעג ךיז רע טָאה "ןרעדנואווַאּב טינ, ןיא ."ורמוא, ןייז

 ןוא ןײלַא ךיז טימ םורַא ךיז טלגניר סָאװ ,ךיא (ןקידנעטש ןוא) ןקילָאמַא

 טימ טָאה רע .רעטרעוו (עשיריל-ןייר ה"ד) עקידנגױװרַאֿפ טימ ךיז טגיװרַאֿפ

 םעיינ-טלַא ,רעקיטכיר ,רעדָא םעיינ ןייז טרזחעגנייא ןוא טרזחעג ןיילַא ךיז

 :ָאדערק ןשיטעָאּפ

 ןעלטרעצ טינ ,ןרעדנואווַאּב טינ

 רעטרעצעגסיוא ןיא דײרֿפ ןיא

 -- ,רעטרעוו עקידנגיוורַאֿפ

 .ןעלטרעֿפ ,ןרעטילפש -- ןרעמַאה רָאנ

 רעטילּפש ןוא ךורּבטרָאװ ןוא

 -- תקקידנואוו ,ןקידנואוו לָאז

 גנורעדנואווַאּב -טסּבלעז ךיז ןוֿפ קינַאה ןוא

 .רעטיּב ןעמיװשֿפױא לָאז

 ,רעטסילֿפ ןרעטסילֿפ סָאװ ,ןּפיל ןוא
 ןלָאוװשעג ןעגנעה ןּביילּב
 ןלָאהרעדיװ ןייא ןוֿפ רעּביֿפ ןיא
 .רעטסיזרַאֿפ ןוֿפ טיונ ןוֿפ רעױרט סעד

 ,קיכָאמ ןוא קיּברָאה זיא ןּבעל סָאד
 ןכָאמ עקיּברָאה יד רעטנוא ןוא
 ןכָארקרַאֿפ ןציז וצ רעסעּב ןױש
 .קיכָאנק ןוא טרעווילגרַאֿפ ןגיווש ןוא

 -- ןכָארּבעצ ןגיױוש סָאד לָאמ ןייא רָאנ

 .רעקקירוצ ןייק ָאטינ

 רעקיטש ףיוא ,ךורּב-טרָאװ ףיוא

 .ןכָאנק עטמערוטשעצ ,רעקרַאטש טצנַאט

 טלענקעג -- לָאמַא רעדיוװ -- רע טָאה *עקיּבייא םייה -- סַאג, ןיא

 ןעלקניוו עקיּבוטש ןיא -- רעטרעוו עריא טימ ןוא עזומ רעשיריל ןייז טימ

 :עטעוועדַאהעג

 ,טסענ רעקיאור ןייק רעמ ָאטינ

 .עניימ רעטרעוו
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 .ָאטינ סָאװ טוג ןוא

 ךיז ןעילָאכ וצ ואוו רעמ ַאטינ

 -- גנורעמעד רעכעלדירֿפ ןיא ,רעליטש ןיא

 .ָאטינ סָאװ טוג ןוא

 -- טמוק רעגנוה

 .רמוא ךָאנ רעגנוה

 .עניימ רעטרעוװ ,ךייא ןיא ורמוא ןוֿפ ןייטש רעטשרע

 עליטש יד ,ןזָאלּפָא ןלעװ טינ ןוא ןריקַאטַא םיא ןלָאז ייז ןעוו יוװ ױזַא

 ןרעוװ טזומעג ןּבָאה ךיז לָאז רע ןעוו יו ױזַא ,ענייז רעטרעוו עכעלדירֿפ ןוא

 :טריטערקעד ףראטש ןוא גנערטש ,לוק ןֿפױא ךיוה ייז רע טָאה ,ייז ןגעק

 !ןײרַא סַאג ןיא
 .רעדער ןוא סעטיּפָאק ןוא סיֿפ ןשיוצ

 ,ךייא ףיוא טרַאװ -- עקיּביײא םייה -- סַאג

 ,עקיגיואנירג
 ,עקירָאהדנַאלּב
 .עניימ רעטרעוו עקידנרעדיוש-סיז

 ןענייז !ענייז רעטרעוו עקידנרעדיוש-סיז יד ,טגלָאֿפעג םיא ייז ןּבָאה

 טינ יז ןענייז עקיסַאג ןייק .סַאג ןיא סױרַא ןענייז ייז ,ָאי ?סַאג ןיא סױרַא יז

 ,עטֿפיטרַאֿפ ,עטסקינייװעניא ,עקיּבוטש ןעוועג ייז ןענייז גנַאל וצ --- ןרָאװעג

 רעד וצ ,ןסיורד םוצ םינּפ ןטימ טלעטשעג טסיירד ךיז ןּבָאה ייז ...רעּבָא

 סעטיּפָאק ,סיֿפ ןשיװצ. ךיז ןרעטנָאלּפ וצ ארומ טינ רעמ ןּבָאה יז .טלעוו

 ."רעדער ןוא

 יז ,עיזעָאּפ -ךיא רעוויזלקסקע רעד ןעניד וצ טרעהעגֿפױא ןּבָאה ייז

 .עיזעָאּפ --- ןייז וצ טרעהעגֿפױא טינ ןּבָאה

 .ְךילַא ךיז "ןעלטרעצ. וצ טרעהעגֿפױא טינ ןתמא רעד ןיא ןּבָאה ייז

 -נגיורַאֿפ ןייק ןעוועג טינ רעמ ןיוש ןענייז יז שטָאכ ,ענייז רעטרעוו יד-טָא

 רעמ סָאװ ,ערענעש סָאװ ךיז רַאֿפ טכוזעג ץלַא ךָאנ ןּבָאה ייז .רעטרעוו עקיד

 ןיוש רעירֿפ סָאד יו ,דיל ַאזַא טנעייל .ןעגנַאלק עלוֿפקורדסױא ןוא "קורדנייא

 טינ -- דיל רענָאיצולָאװער טכע ןַא :יטעזנַאװ ָאקַאס רָאי ַאע עטנַאמרעד

 -סולש םעד -- עֿפָארטס רעטצעל רעד ןוֿפ קורדנײא-טּפיוה רעד רעּבָא ?תמא

 .סעיצַארעטילא ...ענעגנולעג"טסכעה -- ןוֿפ קורדנייא רעד זיא -- דרָאקַא

} 205 1 



 עקַאטַא-לָאצּפָא ןוֿפ ,גנונַאמ רעטכערעג ןֿפ
 ;טירט ןיוש ךיז ןרעה ,ןיוש ךיז ןרעה
 ,ָאקָאס גנַאלק רעד טגנילק קָאלג ַא יו
 ,טדיז יטעזנַאװ דוז ַא יו ןוא

 -עג -- גנונָאמ רעטכערעג ןוא עקַאטַא-לָאצּפָא ןוֿפ טירט יד טרעה ריא
 ןוא ןרעהרַאֿפ טינ טנעק ריא ,טינ טרעהרַאֿפ ריא רעּבָא ,ייז ריא טרעה סיוו
 -ליואו ןשיטעטסע-ןייר םעד ,גנַאלק-ליואוו םעד ןסעגרַאֿפ טינ טנעק ריא

 יטעזנַאװ דוז יװ ןוא ָאקַאס גנַאלק רעד טגנילק קָאלג ַא יװ, -- ןוֿפ גנַאלק

 ..."טדיז

 ,דיל ןלַאיצָאס ןיא ךיוא ןטײקטריניֿפַאר ענייז עלַא טימ גנַאלק-ליואוו
 ןשיוװצ ץענערג רעד .קיריל:ךיא "רעשירעלטסניק ןיירק רעד ןיא רָאנ טינ

 ,"םרָאֿפפ רעד ןיא טֿפַאשעגּפָא טרעוו גנוטכיד רעלַאיצַאס ןוא עיזעַאּפ -ךיא
 ףיוא טרעה סָאװ ,דיליסֿפמַאק עלַאיצָאס סָאד ."טלַאהניא; םעניא רָאנ טינ
 -ערקנַאק ַא טרעוו ןוא סעשילק ןוא סעיצקַארטסּבַא ןוֿפ עיצקעלָאק ַא ןייז וצ
 ןגעק טלָאװער ןלענָאיצָאמע סטעָאּפ םעד ןוֿפ קורדסיוא רעקידעּבעל רעט

 טרעה -- ,ןטייקכעלסעה עשילַארָאמ ןוא ןטייקיטכערעגמוא סטֿפַאשלעזעג רעד
 טלַאֿפ פארט רעד .גנַאזעג ַא טרעוו ןוא יירשעגסיוא רעיור ַא ןייז וצ ףיוא

 .דיל ףיוא רָאנ ,ףמַאק ףיוא טינ דיליסֿפמַאק ןיא ךיוא

 "עשיטעװַאס םייח, ג

 = ,?טעָאּפ רעשירַאטעלָארּפ, ןייק ןרָאװעג טינ קיווייל זיא רָאנ טינ

 -ַאס, ןייק וליֿפַא ןרָאװעג טינ זיא רע -- ,טעָאּפ ײטרַאּפ ַא ךעלטנייוועג זיא
 -גטַאר ןיא עזייר יד .םרָאֿפ רעדָא טלַאהניא ןייז טיול -- טעָאּפ "רעשיטעוו

 "ַאס ןוֿפ טנירֿפ ןקיטכירֿפיױא ןַא ראֿפ טכַאמעג טַאהעג םיא טָאה דנַאּברַאֿפ
 "עמ עשיטעווַאס ןוֿפ רעגנעהנָא ןַא רַאֿפ טינ רעּבָא ,ןליצ סדנַאלסור-טעוו
 ןוא רעדיל ענייז ןוֿפ ייז ןענעק רימ טייוו יװ ,ןקורדנייא-עזייר ענייז .ןדָאט
 "גייא ןענייז ,עזָארּפ ןיא ןּבירשעג זיא סָאװ, ?ּבױהנָא ןוֿפ דנַאר ןֿפױא; ןוֿפ
 ענייז ןוֿפ טכירַאּב ןלוֿפ ַא ןּבעג וצ סיוא-טדיימ ...סָאװ ןשטנעמ ַא ןוֿפ ןקורד
 ערָאלק ןייק רָאג טינ דייר יד ןענייז ,ָאי ייז ןגעוו רע טרער ןוא .ןקורדנייא
 סָאװ ,ץלַא טלעֿפעג םיא יצ קיטכיר ףיוא טינ טסייוו ןעמ .עטמיטשַאּב ןוא

 .טינ רעדָא ,רעשיטעווָאס םייה רעד ןיא ןעזעג טָאה רע

 :טלייצרעד רע
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 ,תובא ןוֿפ תוכז טימ רעמ ןּבעל טינ לי רענייק

 ;היוול ענעזעוועג ןייז ריכזמ טינ ליוו רענייק

 סעווָאס ןציז לוש רעטלַאק רעד ןוֿפ םעדיוּב ןֿפױא

 .הױה םש ןטקיטולּבעצ ַא ןעלּבָאנש יד ןיא ןטלַאה ןוא

 ,טוג םיא ייּב ךיז ןעמַארג (היוה --- היוול ,סעווָאס -- תובא) ןעמַארג יד

 טלעֿפעג !?טינ רעדָא סע ךיז טמַארג -- ,טמַארג רע סָאװ ,סָאד רעּבָא ;שירֿפ

 ןדירֿפוצ רע זיא ?סעװָאס ןציז לוש רעטלַאק רעד ןוֿפ םעדיוּב ןֿפױא סָאװ ,םיא

 סָאװ ןוא היוה םש ןטקיטולּבעצ ַא ייז ןטלַאה ןעלּבַאנש יד ןיא סָאװ ,טימרעד

 טימ ןדירֿפוצ ןעוועג רע זיא טָא ?"היוולא זיא וצרעד םַארג רעטסקיסַאּפ רעד

 םעד -- ?גײטשֿפױא-ןוז, ןיא סע ןעמ טליֿפ ,םירק ןוֿפ ןטסינַאלָאק עשידיי יד

 םייה, רעצנַאג רעד חוּכמ זיא סָאװ רעּבָא .טעמדיוועג ייז טָאה רע סָאװ ,דיל

 ?ןזָאלעגרעּביא םיא ןיא יז טָאה ןרוּפש ַא רַאֿפ סָאװ ?"רעשיטעווָאס

 :טייז ןייא ןוֿפ

 ,לדנייטש ,לדמעז סעדעי ןכַאילש יד ףיױא

 ,סוֿפ ןקידחרוא ןיימ טימ ןָא ריר ךיא סָאװ

 ,לדנייצ ַא סעלעֿפוע ןַא יװ ,ייז טשטנעּבעג לָאז

 ..טסורב סעמַאמ רעד ןיא ןסיבעגניײירַא ןַא

 ("רעדיל עקידנגייױוש;)

 :רעדָא

 (* ,טקיטסַאגעג ריד ייּב בוטש ןיא געט לֿפיװ

 ,רעדנואוו ףיוא ךיא ּבָאה טקוקעג קידנגיױוש

 ּברעוו ןשיסור ןוֿפ לקשמ ןֿפױא (אמתסמ) ןֿפַאשעג ,טרָאװ שידיי יינ ַא (*

 -יֵל סקיווייל ןיא ָאד זיא ןעמזיגָאלָאענ ענױזַא לָאצ עשּפיה ַא ,בגא ."טיטסָאג;
 -ףפיוא ייז ימ יד ןּבעג ךיז לָאז רעצעמע ןעוו ,טוג ןעוועג טלָאװ סע ןוא ,רעד

 .ןןריטרָאסוצסיוא ןוא ןעלמַאזוצ



 קיטסַאה ןוא קידלגילֿפ טרעוו טסורּב ןייד יו

 .רעדנור -- ענעטעמַאס ענייד ןדנעל יד ןוא

 לכיימש ןוֿפ טרוּבעג ךיא ּבָאה ןעזרעד ןוא

 ;ןסָאגעצ דרע ןייד רָאג רעּביא
 ,לכש סנואג םעד יו ,ערָאלק ןגיוא
 .ןסָאלשרַאֿפ ךיז ןוא טצילּבעגכרוד ןּבָאה

 ("תוכרּב ענייד,)

 רעד ןיא רע זיא טייז רערעדנַא רעד ןוֿפ רעּבָא .טייז ןייא ןוֿפ זיא סָאד

 ּבױא ,ּבילּבעג זיא רע ;שימייה ןצנַאגניא ןרָאװעג טינ רעשיטעווָאס סייה

 רעדי-טָא ףיוא זמר ַא .לייוו ַא ףיוא טסַאג ַא ,חרוא ןַא זיא ,רעדמערֿפ ןייק טינ

 יָאס םייה; רעד וצ עגונּב עיציזָאּפ ןייז ןוֿפ טײקידלקַאװ רעטסקינייװעניא

 טָאה רע ןעװ ,ךעלטנײרֿפטסַאג ױזַא םיא וצ ןעוועג זיא סָאװ ,"רעשיטעוו

 :"רעדירּב יירד עניימ ןגעוו דיל, ןיא רימ ןעניֿפעג --- ,טכוזַאּב יז

 !ןגיז ןרימ :גנולצולּפ -- רעטשרע

 ,רעמולש ןוֿפ ףיא -- רעטיױוצ רעד ךיוא

 -- ןגיל רעטרעוו םיא גנוצ רעד ףױא

 .רעמוטש ַא טנַאפש רעטירד רעד רָאנ

 -- "ןטַאז ,ןטייו םעד דנַאל םענוֿפ, --- ןעמעלַא ייז טקיש קיווייל ךָאד

 יירּב ערַאד עגנַאלא יירד ענייז עלַא ךָאד ייז ןענייז :"רעדיל ךרוד סורג ַא;

 ןּבָאה סָאװ ,ייווצ עטשרע יד -- רעטנענ םיא זיא ייז ןוֿפ רע רעּבָא ..."רעד

 זיא סָאװ ,רעטירד רעד רעדָא ,עקיּביױלג ,עקיטומ רעטרעוו -- רעטרעוו

 זַא ?רעמוטש ַא -- טגיל רעדָא טייטש רעדָא טציז רע יצ ,סנייא ץלַא --

 רעקידנוֿפצ, דיל סָאד ,ךיא ּביילג ,זדנוא טיג עגַארֿפ רעד ףיוא רעֿפטנע

 :"ךַאילש

 רעמַאלקרַאֿפ ןירַא םענ ענייד סמערָא יד ןיא

 ,ךַאילש רעקידנעילג ,רעקידנוֿפצ

 ,רעמַאה ןוא פרעס -- ןרעטש ענייד רעטנוא זיא טוג

 .ךַאד ןטלַארטשעצ ןייד רעטנוא ,דנַאלסור
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 ,דנַאלסור ,ןשיט ענייד ףיוא ןיוש ךוטשיט ַא טגיל'ס
 ;טקיוועג טרַאוו ןעיינש ענייד רעטנוא
 ןעלסיש ענייד ןוֿפ ךיז טרעכיור ךערייוו יו טשרָאּב

 .סקיּב ַא טָאטשנָא טּבױה לּפָאג ַא טנַאה ןייד ןוא

 ,טייצלָאמ ןטיירג ַא ףיוא ןעמוק רשֿפא זיא ןייש טינ

 ןירו ןשטנעּבעג ןרירנָא טינ רעסואימ ךָאנ

 -- ,ןייז ץלָאטש ןתוחמ יו טינ ןעק ךיא ּבױא ןוא

 .ןייז ןחדּב ךיא לָאז עילעּפַאק ןייד ןשיווצ

 ,ןרָאי עניימ סכעלײרֿפ וצ ןֿפורֿפױא ךיא לָאז

 -- טָארט ןקידשרעדנַא ןַא ןוֿפ ןוגינ ַא וצ

 ןרָאּפ עקידבוט-סוי עקידנגייטש

 .דָאהַארַאק ןטליּפשעצ ַא ןסייו ַא ןיא

 ןוא -- "עילעּפַאק, רעד וצ ןייטשוצוצ טיירג ,ןעעז רימ יװ ,זיא רע

 ןייז ןּתוחמ ַא יװ ,טינ רע ןעק ךָאד ;"ןרָאי עניימ סכעלײרֿפ וצ ןֿפורֿפױא;

 ןוא ,החמש ַא ףיוא יװ עקַאט טליֿפעג ,סע טסייה ,ךיז טָאה רע ...ץלָאטש

 -ייא ןייק ןעוועג טינ ךיוא רעּבָא זיא'ס -- עדמערֿפ ןייק ןעוועג טינ זיא'ס

 ...הנותח -- ענעג

 ןיא ןּבָאה ןייז !"טײקיטלַאטשעגיײװצ, עקידנעטש ןייז רשֿפא סע זיא

 סָאװ ,סל"רהמ םעד ,טייז ןייא ןוֿפ --- :סהמשנ ייווצ ןוֿפ ץוצינ ַא דימּת ךיז

 ּביוא ,םלוג רעד לָאז ,ןעמוקעג טינ ךָאנ זיא טייצ סחישמ ּביוא זַא ,טּבײלג

 רעד ןוֿפ ןוא --- ,העושי עקילייווטייצ ַא ןעגנערּב שטָאכ זיא ,רֿפוש ןזָאלּב טינ

 טזָאלרַאֿפ סָאװ ,(ןוהילא) רעלטעּב ןטלַא םעד ןוֿפ המשנ רעד ,טייז רעדנַא

 רעלטעּב ןגנוי םעד גָארּפ ןייק ןעגנערּב ליוו ןוא תועושי עשמלוג ףיוא טינ ךיז

 ןיא ןעמוקרָאֿפ טעװ סע סָאװ ,טנַאעג ןיוש קיווייל טָאה רשֿפא ?(ןחישמ)

 ךיז טעװ "לכיימש ןוֿפ טרוּבעג, יד ןעוו ,(1929 ןיא) םורַא רָאי עכעלטע

 רעכלעוו ,םלוג רעוויטקעלָאק רעד ןוא -- ,טרוּבעג-ליּפמ ַא ןייז וצ ןזײװסױרַא

 םעד טעװ ,ןטכינרַאֿפ ןוא ןטלעש ןעמוקעג זיא רע סָאװ ,יד ןשטנעּב טעוװ

 !םיא טימ ןדיישעצ ךיז ןעגניווצ טעָאּפ

 טָאה רע עכלעוו טימ ,"טֿפַאשּביל ןוא טכיל, יד :רָאלק זיא ךַאז ןייא

 עזייר רעשיטעוװוָאס ןייז ךָאנ ןוא תעּב ,ברע "ןדנעל ענייז טלטרַאגעגמורַא

 רעירֿפ זיא סע ןעוו יוװ הלועּפ רעמ טימ ןָא טלָאמַאד ןוֿפ ןּבָאה ,1925 ןיא

 .טייקרעטיּב ןוא טייקזייּב ןוֿפ סנטָאש עלעקנוט יד ןֿפַאש ןייז ןוֿפ ןּבירטעג

 "עג ןילַא םיא ןָא טלָאמַאד ןוֿפ ןעמ טָאה "לכיימש ןוֿפ טרוּבעג, רעד רַאֿפ
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 -יטַאמַארד טרַאצ וצ ךָאנ ןעוועג זיא לכיימש רעד .בוט לזמ ןּבעגּפָא טנעק
 ןיא ךיוא ןטכױלעגֿפױא ןיוש רע טָאה טרָאד ןוא ָאד םגה ,ןרעוו וצ טריז
 ןיא רעכייוו ןוא ןלַארטשַאּב וצ גונעג ןעוועג רעּבָא זיא רע ;סעמַארד ענייז

 רעד טימ ךיז טנעקַאּב ןעמ ןעוו ,סע טעז ןעמ .דיל ןייז ןכַאמ וצ רעמערַאוװ
 :?טניירֿפ ןטייוו ַא וצ רעדיל, עירעס

 "ףניירפ ןטיײװ ַא וצ רעדיל , .ד

(1926 --- 1931) 

 ןיא ןזרעֿפ עקיצנייא ךיוא יו ,עירעס רעקיזָאד רעד ןיא רעדיל עקיצנייא
 יז ןיא ,ןרירֿפישעד וצ רעווש ךָאנ לייורעד זיא ,דיל םענעי רעדָא םעד
 זיא ךעלטנגייא רע ,טינ וליֿפַא ןסייוו רימ .םוטשי-ּבלַאה זדנוא ראֿפ ןּביילּב
 טָאטשנָא רעדילע טעָאּפ רעד טּביירש םיא וצ סָאװ ,?טניירֿפ רעטייוו; רעד
 טּבייה ױזַא -- "ןטייוו ַא ןיא דנַאל ַא ןיא טניײרֿפ ַא ּבָאה ךיא, (* ..."ווירּב
 -רעד טינ זדנוא טרעוו סע ןוא -- ,עירעס רעד ןוֿפ דיל עטשרע סָאד ןָא ךיז

 -ייא ךָאנ ָאטינ, :רָאנ טגָאז טעָאּפ רעד .דנַאל ַא רַאֿפ סָאד זיא סָאװ ,טלייצ

 זיא ..."דנַאל ןימ ַאזַא ןעמולחסיוא ןיא רימ וצ ןכײלגרַאֿפ ךיז לָאז סָאװ ,רענ
 ?רעטמולחעגסיוא ןַא ןטייוו םעד ןיא דנַאל םעד ןיא טניײרֿפ רעד ךיוא רשֿפא
 ּבָאה'כ, :ןײלַא רע טגָאז םיא וצ ווירּב-רעדיל עטצעל ענייז ןוֿפ םענייא ןיא)
 ןּבָאה ביל ךימ לָאז סָאװ ,ַאזַא -- טלַאטשעג ַא תונשקע ןיא טמולחעגסיוא

 רעטייוא רעד טינ ָאד טריסערעטניא זדנוא רעּבָא ,("...ןּברַא ךימ לָאז סָאװ

 סָאװ ןיא ..."ווירּב טָאטשנָא רעדיל םיא וצ טּביירש, סָאװ ,רעד רָאנ ,"טנײרֿפ
 רעשיריל (רעקיטייזנייא) רעד:-טָא ןיא זדנוא רַאֿפ ךיז רע טזייוו טכיל ַא רַאֿפ
 רַאֿפ ךיז רע טזיוו רעדיל ערעלוטסיּפע לייט ַא ןיא ?עיצנעדנַאּפסערָאק

 רַאֿפ לָאמ ןייא טינ ןיוש ךיז טָאה רע ןכלעוו ןיא ,טכיל ןסייוו םעד ןיא זדנוא
 טכיל םעניא -- ,(?ןטלַאהַאּב זדנוא ןוֿפ ךיז רשֿפא רעדָא) טקעלּפטנַא זדנוא

 -סקַא יד ףיוא,) טיוט רעד יו קרַאטש זיא סָאװ ,עּביל ןוא טיוט ,רעיורט ןוֿפ
 ,"טינ ּברַאטש ךיא ,ןיינ ,"קידצ םענוֿפ געוו ןֿפױאק ,"עדַאלַאּב-םיי ,"ןעל
 טגיל רעזיילסיוא רעד, ,"סנ ליֿפױזַאא ,"טירדעּבלַאז ,"גָאט רעּבלַאה;

 ךָאנ זיא רעמוז רעד;) טנײרֿפ ןטיױו ַא וצ ווירּב רעטקיטעּפשרַאֿפ ַא ('

 .(1939) "ןעגנונָאמרעד, עירעס-רעדיל רעד ןיא ךיז טניֿפעג (יןירג
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 .("דלַאװ ןרעטניהַא סנקלָאװ ןוֿפ ןלייט ,"רעטרעוװ ןענַארַאֿפ, ,"ןורא ןייז ןיא

 -רעירֿפ יד ןוֿפ ןזרעֿפ לייט ַא ןיא יו ױזַא ,ווירּב-רעדיל ערעדנַא ןיא רעּבָא

 טכיל סָאד -- ,טכיל יינ ַא סעּפע טעָאּפ ןֿפױא טלַאֿפ-- ,סעירעס-רעדיל עקיד

 ..שינעקנעּב רעקידנטסולג ַא ,רעקיטסול ַא ,רעקידעּבעל ַא ,רעיינ ַא ןוֿפ

 סָאד ;םיא טגָאירַאֿפ ןוא רעיורט םעד דײרֿפ יד טגָאי רעדיל ערעדנַא ןיא

 ...טיוט ןוֿפ סנטָאש יד טּבײרטרַאֿפ ןּבעל ןוֿפ טכיל

 .ןיינ ,טינ ּברַאטש ךיא ,ןיינ

 .טעּב רעסיױו רעד ףיוא טינ גיל ךיא יי

 ("טינ ּברַאטש ךיא ,ןיינפ)

 -ייא ןוֿפ עיזעָאּפ יד זיא עיזעָאּפ סקיווייל זַא ,טכודעג ךיז טָאה טֿפָא יו

 -סקַא יד, סָאװ ,םענייא ןוֿפ עיזעָאּפ יד ,"טעּב ןסייוו ןֿפױא טגיל, סָאװ ,םענ

 ,רעטייוו סָאװ .טיוט -- עטַאט ןוֿפ ןעלסקַא יד --- "םיא ןגָארט טיוט ןוֿפ ןעל

 :ןעלסקַא עכעלרעטָאֿפ עקַאט ןענייז סָאד זַא ,רערָאלק טרעוו

 ,ןוז םעד ןעלסקַא יד ףיוא טגָארט עטַאט רעד

 ,קיאור זיא ןוז רעד ןוא

 ..קיטכיל זיא ןוז רעד

 ,ןסייו רימ יװ ,לָאמ עלַא זיא ,"רעקיטלַאטשעגיײװצ, רעד ,"ןוז רעד;

 -- רעטעג עדייּב טנידעג דימּת טָאה רע .קיטכיל יא ,רעטצניֿפ יא ןעוועג

 ןרעוװש ןייז טימ ןָאמירכא טָאה רעירֿפ רעּבָא ,ךיילגוצ ןָאמירכַא ןוא דזומרָא

 רעד ,טכיל ןוֿפ רַאה רעד ,דזומרָא ךיז טקרַאטש טציא .טקעדעגוצ ץלַא ןטָאש

 -- ןוא .טייקסטוג ןוא סטוג ןוֿפ ,ןּבעל ןוֿפ רש

 -- רעטניה ףיוא םוא ךיז קוק טינ ,ּפָא ךיז לעטש טינ

 ;טנַאה סרעֿפרַאוװ רענייטש םעד ןרעוו דימ טעװ סע

 ,רעטניוו רעקידנברַאטש ַא זדנוא רעטניהַא

 .דנַאל קידנעײגֿפױא ןַא -- זדנוא ןוֿפ סױרָאֿפ
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 :ןײגרַאֿפ טינ ,ןײגֿפױא ןליוו עלַא רימ .הרושּב עטוג ַא ןעוועג זיא סָאד

 זיא רַאֿפרעד .רעדיל ןיא ךיוא -- שינרעטצניֿפ טינ ןוא טכיל ןכוז עלַא רימ

 ןוֿפ לייט רענעי ןרָאװעג טנעָאנ ,ןילַא ןקיווייל יוװ ױזַא ,סרענעייל ,זדנוא

 ,סרעסעּב סעּפע ,טרעשַאּב זדנוא זיא סרעסעּב סעפע ואוו ,רעדיל עיינ ענייז

 ַא" יו ,סרעסעּב סעּפע ,"דייר עקידנלַאֿפרעדנַאנוֿפ ןוֿפ רעװַאשז רעטלַאג יו

 עיינ יד ןרעה וצ דײרֿפ ַא ןעוועג זדנוא זיא רַאֿפרעד ."תויתוא ןוֿפ םס

 -- זַא ,הליֿפּת עקידנלייה יד ,קיווייל .ה ןוֿפ הליֿפּת

 ןּבױהרעד ןענעק ךיז ךיא לָאז לרוג ןכרוד ..

 ,סיֿפ סטלעוו רעד וצ ךיז ןגײלרעדינַא וצ

 ,ןּביױלג ןלָאז עלַא ןוא ,ןעז ןלָאז עלַא ןוא

 .סיז זיא םס ןוא טֿפַאשּביל זיא סַָאה זַא

 רעיײֿפ זיא דרע ןוא ,ןּבעל זיא טיוט ןוא

 :טכיל יו טמָארטש ןוא קידעילַאוכ זיא ּבייל ןוא

 ,רעיײט ןוא טּבילעג ןייז ליוו טלעוו רעד ףיוא סָאװ ,ץלַא לייו

 .טכיזעג ַא יו ,טשוקעג ןייז לױו טלעוו רעד ףיוא סָאװ ,ץלַא לייוו

 טנעקעג ןוא -- הליֿפּת עיינ עכעלרעדנואו יד טרעהעג ןּבָאה רימ

 רעדיל יד ,רעדיל עקידרעירֿפ יד ךיוא טימעג ןרעגנירג ַא טימ ןענעייל ןיוש

 ןיוש טנעקעג ןּבָאה רימ .תומולח עזייּב עלַא ןוֿפ ,ןטָאֿפַאשע ןוֿפ ,תוילּת ןוֿפ

 -עג טינ רעמ ןיוש ןענייז סע .רעטיּב ױזַא טינ זיא סָאװ ,םעט ַא ייז ןיא ןליֿפ

 ןּבָאה רימ .טיוט ןוֿפ סנטָאש יד ,רעירֿפ יו ,רעווש ױזַא זדנוא ףיוא ןלַאֿפ

 ןקָארשעג ױזַא טינרָאג ןתמא רעד ןיא זדנוא ןּבָאה ייז זַא ,טנָאמרעד ךיז

 .טינ ךיז טקערש ןיילַא טעָאּפ רעד זַא ,טליֿפעג רימ ןּבָאה ןצרַאה ןיא ףיט

 םיא טגניז רע .טינ םיא טגניזַאּב רע ןוא םוקמוא םעד טינ טניײיװַאּב רע

 ךָארּפש טימ טּבײרט ןעמ יװ ,ךיז ןוֿפ -- סױרַא םיא טּביײרט רע -- סױרַא

 יּפָא ןיא תמא ןַא טימ טקניז סָאװ ,רעד ...קוּביד ַא סױרַא שינעכערּפש ןוא

 -ייל ןוֿפ .ןרָאװעג טמוטשרַאֿפ טינ זיא רע ּביוא ,טיירש רע .טינ טגניז ,טנורג

 זיא סע .יירשעג ןייק זדנוא וצ ןסירעג טינ ךיז טָאה רעדיל-םוקמוא סקיו

 ןוֿפ רעדיל לָאמַא ןּבירשעג טָאה רע זַא ,תועט ַא ,רימ ךיז טכוד ,ןצנַאגניא

 "נוזרַאֿפ יז ןוא -- ןעגנוזעג רע טָאה גנולֿפײװצרַאֿפ רעד וצ .גנולֿפײװצרַאֿפ

 רעדורּב-גניליװצ -- טיוט.) רעדורּב ַא ןעװעג םיא זיא טיוט רעד ..ןעג

 טינ ,טיוט רעמערָא רעד ,רע ןוא ,עטַאט ַא ןרָאװעג זיא רע רעדייא ,("רעניימ

 טלעטשרַאֿפ ךיז טָאה טעָאּפ רעד ּביױא ...לבה --- ןעוועג זיא ,רעטכיד רעד

 -רַאמ םוצ ,"ןייּפ ןקילייהא םוצ טֿפַאשּביל סיוא ןעוועג סע זיא ,ןּברק ַא רַאֿפ
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 ןייק טינ םענייק ןוֿפ ,חּבזמ ןֿפױא ןגעלעג רע זיא גנַאל ױזַא .טיוט-רעריט

 יד טױט ןוֿפ, זַא ,ןטכוד ןעמונעג תמאּב ךיז טָאה םיא זַא ,רענעדנוּבעג

 ,רעקרַאטש ןעוועג זיא ןּבעל ןוֿפ הוואּת יד רעּבָא ,ןייא םיא טגנילש "הוואּת

 :ןעוועג רבוג טָאה יז ןוא

 ,ןטלַאהַאּב טינ ןעק ךיא

 -- ,טלעטשרַאֿפ ךָאנ ּבעל ךיא זַא

 ןטלַאטשעג ןוֿפ טלַאטשעג ַא

 .טלעוו רעטקיניײפרַאֿפ ַא ןוֿפ

 ןֿפָא ךיא ליוו ןייז רעּבָא
 ,רָאלק ןוא רעטיול ןוא
 ןֿפָאה ןוֿפ סעגר יד ןיא יװ
 ...רָאװ רעטקעלּפטנַא ןייד ףיוא

 -כיד ערעזדנוא ןשיוװצ רעטסנגרָאּברַאֿפ ןוא רעטסטלעטשרַאֿפ רעד
 רעד רַאֿפ ןענעֿפע וצ ךיז ןליוו ַא ,שטנואוו ַא טריּפשרעד ךיז ןיא טָאה סרעט
 טָאה רעטֿפָא ןוא רעטֿפָא ץלַא ןוא ,ריא ראֿפ ןרעוו וצ טקעלּפטנַא ,טלעוו
 ןרָאװעג זרעֿפ ןייז ךיוא זיא ןליװ:סנּבעל ןייז טימ םענייאניא זַא ,ןֿפָארטעג
 םעד טימ םענייאניא .קיטעּפמיא ,שיגרענע ,וויסנעטניא סרעדנוזַאּב רָאג

 יעג רעדליּב ענייז ךיוא ןענייז קנַאדעג ןשיטעָאּפ ןייז ןוֿפ ךיז ןרעטיילסיוא
 ,דיל עצנַאג סָאד ןוא ךעלנעמ -- ןעמַארג יד ןוא ,רעטיול ןוא רָאלק ןרָאװ
 -ברע ,טײקנדָאלעגנָא ,טֿפַארק עטסערּפעגֿפױנוצ --- ןייז ףרַאד דיל ַא יו --

 ...סײרֿפױא

 :גָאז ךיא רעּבָא ,ןגָאז וצ ךיז סעש ךיא

 ;ינש יו רעסייוו זיא ּבייל ןיימ

 גָאט עדנע ןוֿפ סנטָאש יד טימ ןוא

 .ירשעג ןיא סא טסקַאװ ןגָאז סָאד

 ,ףרַאש ןנא טסָארּפ זיא יירשעג סָאד ןוא

 ,קַאה ַא יו ,ןזײאּבַארג ַא יװ

 :ףרַאװעצ ןוא ןיײלַא ךיז דיינשעצ ךיא ןוא

 .קַאּב ַא ,גיוא ןַא ָאד ,טנַאה ַא -- ָאד
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 :ריד וצ יירשעג טייצ ַא -- ךָאנרעד
 ;ףוג ןייד טימ רימ רעּביא וד ףיוא ײג
 -- רירַאּב ַא ,ךיוה ַא ,םעטָא ןַא
 יא ךימ למַאז ןוא ךימ ּביילק ןוא

 ,לָאמ ןטירד םוצ יירשעג ַא ךָאנרעד

 ;קילג ןטכיירגרעד ןוֿפ יירשעג

 לוק ןיימ ןייצ יד ןשיווצ -- ןענַאװ זיּב

 .קיטש ַא זייא יו ןקעטש טּביילּב

 ,גערֿפ טינ ,דייר טינ וד ךיוא -- ךָאנרעד

 ,טנעוו עניימ ןוֿפ עגנע יד ןוֿפ רָאנ

 ,געוו ןסירג םוצ ,טלעוו רענעֿפָא ןַא וצ

 .טנעה ענייד ףיוא סױרַא ךימ גָארט

 ("טלעוו רענעֿפָא ןַא וצג)

 יז זיא ...הליֿפּת עכעלגעט ןייז ,השקּב עסייה ןייז טציא ןרָאװעג זיא סָאד
 םיא ,ןייז טינ לָאז רע רעוו ,טנײרֿפ רעטייו ןייז טָאה ?ןרָאװעג טרעהרעד
 -עג םיא רע טָאה ?טנעװ ריֿפ עגנע יד ןוֿפ טנעה ענייז ףיוא ןגָארטעגסױרַא
 םעד ןיא ךיילג .טינ ןוא ָאי ?טלעוו רענעֿפָא ןַא וצ ,געוו ןסיורג םוצ טכַארּב

 ַא ןיא -- ,ןזרעֿפ עלוֿפטעּפמיא עטריטיצ סָאװ רָאנ יד ךָאנ טמוק סָאװ ,דיל

 ,ןשטנעמ םעד ןגעוו רע טגָאז ,ייז יו ,קיטֿפערק ױזַא טינ ןיוש זיא סָאװ ,דיל

 טלייוורעדסיוא --- "טָאטש ןוֿפ ןשטנעמ ןענָאילימ עלַא ןוֿפ, --- טָאה רע סָאװ

 :ןײלַא ךיז ןגעוו ןוא

 ןעגנערּב וצ רימ זיא גנירג טינ ,רעטניורקעג שטנעמ

 ,קילג ןוֿפ הדובע רעקידבוט-סוי וצ ץרַאה ןיימ

 ןעגנעה ןּבעל ןיימ ,לָאמַא דוסּב ,רָאג עז ךיא ןעוו

 .קירטש רעטסָארּפ ןוא רעקידעכָאוװ רעייז ַא ףיוא

 ("טלייוורעדסיוא;)

 רעייז טימ רעגניֿפ סטניירֿפ ןייז וצ ןלֿפ ןיא ץרַאה ןייז רע טגָארט ...ךָאד

 וצ רעהעג ךיא --- :"ווירּב, ןקיּבלעז םעד ןיא טרעלקרעד ןוא -- סַאלֿפ סעניד
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 רעד ףיוא סָאוװ ,ץלַא רימ טרעוו ּביל ןוא ,ןרעהעג ןעמעלַא ךיא וט --- םענייא

 .."דרע

 רעייז ַא ףױא ןעגנעה ןּבעל ןייז -- לָאמַא דוסּב -- ךָאנ טעז רע שטָאכ
 טגנערּב רע זַא ,טֿפָא טציא ןיוש טֿפערט ,קירטש רעטסָארּפ ןוא רעקידעכָאװ
 ַא ןיא :טרעקרַאֿפ ךיוא רעּבָא .קילג ןוֿפ הדובע רעקידבוט-סוי וצ ץרַאה ןייז
 -יצ ןיוש לָאמנייא יד טימ סיוא ךיז טזָאל סָאװ ןוא ?קיּביולג , טסייה סָאװ ,דיל

 -ניה ףיוא םוא ךיז קוק טינ ,ּפָא ךיז לעטש טינ; :רעטרעװ עקיּביולג עטריט
 זדנוא רעטניהַא ;טנַאה סרעֿפרַאװ-רענייטש םעד ןרעוו דימ טעוו'ס -- רעט

 -- ,"דנַאל קידנעײגֿפױא ןַא --- זדנוא ןוֿפ סױרָאֿפ ,רעטניוו רעקידנּברַאטש ַא

 :טניירֿפ ןטייו ןייז רע טגָאז דיל ןרעטנומ םעדיטָא ןיא וליֿפַא

 ,רבח ןיימ ,ריד ןוֿפ טינ ןקיײלרַאֿפ ךיא

 ,ךײרֿפ ןיימ טימ ןעמַאזוצ טסקַאוװ טנלע ןיימ

 רעווַאשז רעטלַא ןַא ץרַאה ןֿפױא ךיז טגייל סע

 .דייר עקידנלַאֿפרעדנַאנוֿפ ןוֿפ

 ...דײרֿפ ןייז ןוֿפ רעכעּב םעד ןיא ןיירַא ץלַא ךָאנ ןעּפַאק טנלע סנּפָארט

 רעטֿפָא רעּבָא .ןקיטכַאנ ַא ןוא ןקיגָאט ַא :רעמינּפ ייווצ ץלַא ךָאנ טָאה רע

 ןוא טכייל סָאװ ,םינּפ ןטימ זדנוא וצ טציא ןיוש ךיז רע טלעטש רעירֿפ יו

 ,טייקלקנוט רעד ןיא טכייל סָאװ ,טכיל ץלַא ךָאנ זיא טכיל ןייז .טלכיימש

 יד וצ ףיוא טּבייה רע סָאװ ,ןגיוא עקיּביױלג יד ,ןגיוא יד ;טכיײל סע רעּבָא

 יד ןוֿפ ,שינעֿפיט רעד ןוֿפ -- םיקמעממ ףיוא ץלַא ךָאנ רע טּבױה .,גרעּב

 סָאװ ,קילג ַא ץלַא ךָאנ זיא קילג ןייז ;ףיוא ייז טּביױה רע רעּבָא ,ןעמוהּת

 -- רעּבָא ,ןּבעל ןיא לָאמ ןייא ףיוא טלַארטש

 ןּבעגעג זיא שטנעמ ןדעוװטעי טינ

 -- קילג רעכעלטנייױועג טינ ַאזַא

 ןּבעל ןיא לָאמ ןייא ןלַארטשֿפױא וצ

 .קירוצ ןזיױו טינ ךיז רעמ ןוא

 ("קילג})

 ןעיגַארט ןכעלטנייוועג-טינ םעדיטָא ןוֿפ רעגניז רעד טרעוו קיווייל

 עיינ,) םזיגַארט ןוֿפ קילג סָאד טכוזעג עקַאט רעירֿפ רע טָאה רשֿפא ...קילג
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 "רעד ךוּפיה םעד רע טגניזַאּב טציא .(.."רעלענש סָאװ טמוק ,ךיא ליוװ ןדייל
 ןייא ףיוא טלַארטש סָאװ ,קילג םענעי ןוֿפ --- קילג ןוֿפ סזיגַארט םעד -- ןוֿפ
 קיטכיל ןיימ, ןָא טֿפור רע .קירוצ טינ רעמ ךיז טזייוו ןוא ןּבעל ןיא לָאמ

 :טניײרֿפ ןטייוו ןייז וצ דיל ןימ ַאזַא "דיל

 ,ענעגױלֿפעגקעװַא ,ריד וצ דיל קיטכיל ןיימ

 ןטיירו ענייד וצ טנַאה עטקערטשעגסיוא ןיימ

 ,ענעגייא ןיימ ,טייגעצ יינש ןוא -- יינש ןיא דַאילס ןייד

 ןטייצ עלַא ףיא טּבײלּברַאֿפ רעּבָא דַאילס ןייד

 ןוֿפ ןכייצ רעד זיא סָאד .טּבײלּברַאֿפ ןוא --- טייגעצ סָאװ ,דַאילס ַא
 -ײרֿפ לָאמַא ןוא --- קיטכיל .דיל ןייז קיטכיל טכַאמ רע ןוא ,קילג םעיינ ןייז

 ךעלײרֿפ רימ זיא'סא :דיל ַא רע טּביײירש רשֿפא לָאמ ןטשרע םוצ :ךעל

 ןיוש ךיא ּבָאה ךיילג ןוא טכייל ױזַא ,רע טלייצרעד ,טירט ענױזַא. ..."טנייה

 ןייז ןיא ,דנַאטשוצטימעג ןייז ןיא :רָאלק זיא'ס ."ןעזעג טינ ןיילַא ךיז ייּב

 ,גנורעדנע עֿפיט ַא סעּפע ןעמוקעגרָאֿפ זיא טלעוו רעטסקינייװעניא רעצנַאג

 ..טכיל לַארטש ַא ןסירעגנײרַא ךיז טָאה ךיירגיניק ןלעקנוט םעניא

 ןטייוו םעד ןוֿפ -- ןעמעוו ןוֿפ ?ןטייוו םעד ןוֿפ דנַאל םעד ןוֿפ -- ןענַאװ ןוֿפ

 רימ .עגַארֿפ רעד ףיוא ןרעֿפטנע וצ לַאירעטַאמ ןייק טינ ןּבָאה רימ ?טנײרֿפ

 רימ ;"רוא יהי, ַא טרעהרעד ךיז טָאה ןצעמע ןוֿפ ,ץעגרע ןוֿפ זַא ,רָאנ ןסייוו

 ךיז סע טניישעצ טָא סָאװ ,ַאזַא -- טכיל ענדָאמ ַא זיא סָאד זַא ,ךיוא ןסייוו

 .סיוא סע ךיז טשעל טָא ןוא

 ןוא -טכיל ןימ ַאזַא זיא *טניײרֿפ ןטייוו ַא וצ רעדילא עירעס עצנַאג יד

 טײטשרַאֿפ ,שטָאכ ,עטכע ,עשירֿפ ווירּב-רעדיל יד ןענייז טָא .ליּפש-ןטָאש

 עג טינ לָאמנייק ךָאנ ,ענעטלעז ,טרעקרַאֿפ רָאנ ,עלַאװירט ןייק טינ ,ךיז

 ,ןזרעֿפ לָאמַא רעדיוו סע ןענייז טָא ןוא -- ,רעדיל-ןּבעל ןוא -עּביל ,ענעגנוז

 ןיימ ,טנוזעג ייז;) "תויתוא ןוֿפ ַאזַא םס ַא ךיז רַאֿפ טשימ, טעָאּפ רעד ואוו

 ("טניירֿפ

 זיא ןּבעל ןוֿפ טכיל טימ טיוט ןוֿפ סנטָאש ןשימֿפיונוצ סָאד ,ןשימ סָאד

 יד ןוא עקיטכיל יד :ןויכ ַא טימ טוט טעָאּפ רעד סָאװ ,סעּפע יװ ױזַא

 ןוֿפ דיל ַא -- "קיטכיל, דיל ַא זיא טָא ,טשימעג ןעמוק ןזרעֿפ עקידנטָאש

 :יװ ןזרעֿפ ענױזַא םעד ךָאנ ךיילג ןוא ,עּביל רעקירעיורט שטָאכ ,רעקיטכיל

 ,הוואּת רענעגירשעגֿפױא ויימ טנייה ךָאנ טינ ּביג ךיא

 ;פעק יז ,קיּבייא יוו ,ךָאנרעד ידּכ
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 ,יוו ייס רענעמונעגרעטנורַא ןַא ןיוש זיא ּפָאק ןיימ

 ?ןּפעלש ךָאנ טסיזמוא לעווש ןייד וצ םיא סָאװרוצ

 ("ךָאנ טשינ ּביג ךיא;)

 -עג ןֿפוא ןֿפרַאש-ךעלנייּפ םענעגייא ןייז ףיוא רע טָאה סָאװ רָאנ
 ַא רעּביא טניוו ַא יו ,ךיז רעּביא רע טמערוטש, טָא ןוא -- ,עּביל ןלָאמ
 -- "םיוּב

 -- רעדיל ןוֿפ ףרַאש -- קעה ןוֿפ ףרַאש רעד ףױא ןוא

 .םייה ןייד ךָאנ טֿפַאשקנעּב ןיימ טגיל טעטכירעגניה

 (טרָאד)

 ןיא סעירַא ייווצ יו ,ייז טגניז רע --- ץרַאה -- דיל ןוא קַאה --- דיל
 טינ יױוצ ץלַא ךָאנ זיא רע .ערעּפָא ןייא ןוֿפ "ןעלסילש, ערעדנוזַאּב ייווצ

 טלעוו עטסקינייוועניא ןייז ייס ,ךיז םורַא טעז רע סָאװ ,טלעוו יד ייס .רענייא
 :?קיטלַאטשעגיײװצ , ץלַא ךָאנ זיא

 ןָא רימ ןעמענ לרוג רעזדנוא

 ;סיז זיא לרוג רעזדנוא

 ןָא רימ ןעמענ לרוג רעזדנוא

 .רעטיּב ןיא לרוג רעזדנוא

 -עג טלָאװ סָאד ;'לרוג רעזדנוא, דיל ןייז ןוֿפ ןיערֿפער רעד זיא סָאד
 ענייז וצ רעּבָא טּפיוהרעד ,עיזעָאּפ רעצנַאג ןייז וצ ָאטָאמ ַא רַאֿפ ןעניד טנעק
 ןעמענ ייז שטָאכ סָאװ ,רעדיל ןענייז סָאד .ןרָאי רעקיצנאווצ יד ןוֿפ רעדיל
 ..רעטיּב יא ,סיז יא זיא רע זַא ,םיא ןגעוו זדנוא ייז ןגָאז ,לרוג רעזדנוא ןָא

 רעקיצנאווצ יד ןוֿפ קיריל -- רעלַאיצָאס רעמ -- רעד ןיא יו ױזַא

 ,רעדיל-ךיא יד ןיא ךיוא קיווייל זיא ,("עשיטעוװָאס; םייה ,"שידָאמטלַא;) ןרָאי
 רעדיל, לייט ןסיורג ַא ןיא טּפיוהרעד ןוא ,ןּבירשעג טלָאמַאד טָאה רע סָאװ

 ,םזיטַאמַארד ןשימַאניד טסכעה ןטסקינייװעניא טימ לוֿפ ,"טניײרֿפ ןטייוו ַא וצ
 ײקרַאֿפ וצ עבט יד לָאמ עלַא ןּבָאה סָאװ ,סרעקיריל יד וצ ךוּפיהל

 טֿפָא ץלַא ךָאנ קיווייל זיא ,ןשינעּבעלרעּביא ערעייז ןוא ןײלַא ךיז ןקידכעל
 םעד ןיא רענייא ןירַא ךיז ןכעטש סָאװ ,ןציּפש ןוֿפ ,ןטייקיקע ןוֿפ טעָאּפ ַא

 ,ןטייווצ
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 ןענייז עכלעוו ,ןעגנורַאֿפרעד עשיכיסּפ טָאה ןוא טַאהעג טָאה קיווייל

 סָאװ ,תומולח טמולחעג טָאה רע .ךעלדנעטשרַאֿפ רָאג טינ לָאמטֿפָא זדנוא

 סָאװ ,ןעגנואעז ןעזעג טָאה רע ,טמולחעג טינ לָאמנייק ךיז ייז ןּבָאה זדנוא
 | .ןעזעג טינ ןּבָאה רימ

 ענייז ןוֿפ טײקשיטסַאטנַאֿפ ןוא טייקידתוריּתס רעטריצילּפמָאק רעד וצ

 רעטַאלג-טינ ןוא רעכַאֿפנײא-:טינ רעד ךָאנ וצ טמוק סעיזיוו ןוא סעיצָאמע

 רַאֿפ ןֿפַאש ןייז טכַאמ סָאד .טעָאּפ ַא יו ייז ףיוא ךיז ןֿפורּפָא ןייז ןוֿפ ןֿפוא

 רַאֿפ טֿפָא טייטש ןעמ .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא איגוס רעטסּברַאה רעד

 רענעסָאלשרַאֿפ ַא רַאֿפ יו ,דיל ץנַאג ַא רעדָא עֿפָארטס ַא ,הרוש ַא רענייז
 ..טינ ןעמ טסייוו ,סָאװ ,סעּפע ָאד זיא ,ןעמ טליֿפ ,ריא רעטניה .ריט

 ןײלַא טגָאז רע

 ,רעטרעוו ןָא גניז ךיא סָאװ ,גנַאזעג ַאזַא ָאד זיא'ס
 ;דרע רעד וצ ןלַאֿפעגוצ ליומ ןטכַאמרַאֿפ טימ
 רעטרעהרעד ַא ןייז וצ ,רענענַאטשרַאֿפ ַא ןייז וצ

 .טרעשַאּב לָאמ עלַא טינ רימ זיא

 רע ןעוו ,טלָאמַאד וליֿפַא טרעשַאּב לָאנ עלַא טינ םיא זיא סָאד ןוא

 ַא סעּפע יוװ ױזַא םיא ייּב ָאד זיא סע זַא ,טֿפערט סע .רעטרעוו טימ טגניז
 טרָאװ סעדעי ,טרָאװ סָאד .רעטרעוו יד -- ןוא טרָאװ םעד ןשיווצ הריּתס
 רעטרעװ עלַא ;ךעלדנעטשראֿפ ןוא רעטיול ,ןֿפָא ,ךַאֿפנייא זיא ,רעדנוזַאּב
 :?טרָאװ ןוֿפ סנ; זיא רעדנוזַאּב טרָאװ סעדעי ...שינעטער ַא ןרעוו ןעמַאזוצ
 רעשירעריֿפרַאֿפ ַא סעּפע ."טרָאװ ןוֿפ שינעלמַאטש; -- דיל עצנַאג סָאד

 "ייז ייז ;דייר ענייז ןוֿפ טײקטושּפ רעד ןיא ָאד לָאמ שרעדנַא ןַא זיא ףושיּכ

 -- לָאמַא טימ ןוא טנעָאנ ױזַא ,טנַאקַאב ױזַא ,ךיז טכוד ,זדנוא ןענ

 -- גנַאלש ַא יװ ױזַא דיל ןיימ ךיז טיירד סע

 טָאה גנולצולּפ ;שינעֿפעשַאּב רשּכ ,םורֿפ ,ליטש ַא ןעוועג סע זיא טָא
 ,טכודעג זדנוא ךיז טָאה טשרָאקָא ...גנַאלש ַא יװ ,ןעיירד ןּביױהעגנָא טע ךיז
 רע סָאװ ,ןעײטשרַאֿפ ןוא ןרעה רימ זַא ןוא ,זדנוא וצ טדער רעטכיד רעד זַא
 רעד וצ ןלַאֿפעגוצ ליומ ןטכַאמרַאֿפ ַא טימ, ןיוש טגניז רע -- טשרע ,טגָאז

 | .."דרע
 -עג עיזעָאּפ ןייז ןוֿפ לייט ַא סרענעייל ענייז ןוֿפ לייט ַא רַאֿפ טָאה סָאד
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 ,סָאװרַאֿפ ,ןכַאזרוא יד ןוֿפ ענייא ךיוא רשֿפא זיא סָאד .ךעלמייהמוא טכַאמ
 ..רענגעק עֿפרַאש רע טָאה ,םידיסח ליֿפױזַא טימ םענייאניא

 עטרַאה יד ,טײקצנַאג יד ףיט טליֿפ סָאװ ,רעקיטירק םעד טימ וליֿפַא
 וצ ךיז טנענרעד רע ןעוו זַא ,טֿפערט ,ךיא ןייז ןוֿפ טײקצנַאג עּברַאה ןוא

 טלגניר, רע ןכלעוו טימ ,"טָארד ןקיכעטש; םעד ףיוא ןָא ךיז רע טסיוטש ,ריא
 ןדיימסיוא -- ןעק רערעדעי טינ ןוא -- ןענעק ףרַאד ןעמ ."םורַא ןיײלַא ךיז
 ןיא ןײרַא טגניוד ןוא -- ,סע ןעק סָאװ ,רעד .טָארד םענוֿפ טייקיכעטש יד
 -עג טינ זַא ,טריּפשרעד ,םזיריל סקיווייל ןוֿפ ןשינעֿפיט עקידנרעּביֿפ יד
 ןיא לעיצעּפס טָאה ,תוריּתס עקיכעטש ןוא ןטייקמורק עלַא יד ףיוא טקוק

 -יילגסיוא טכוזעג םיא ןיא סעּפע -- ,ןטלַאה רימ ןכלעוו ייּב ,דָאירעּפ םעד
 רָאג סעּפע םיא ןיא טכַאװעגֿפױא טָאה סע .טײקרָאלק ןּוא עינַאמרַאה ,גנוכ
 ןייגוצסיורא גנַארד ַא ,ןרעוו וצ טרעהרעד שטנואוו רעֿפיט רערעדנוזַאּב ַא
 -ַארוצסױרַא ,ןגייוצ עטכידעג ענייז ןוֿפ ךיז ןרעטנָאלּפוצסױרַא ,סדרּפ ןוֿפ
 ַא; ןריּפש ,טֿפול עשירֿפ ןּפעש ןוא -- תודוס ערעווש ענייז ןוֿפ ךיז ןעוועט
 -- ?טנעה ןיא ךעלמעלֿפ עשירטקעלע ,ןזָארג יד ןיא טניוו

 .למיה

 .ןרעטש -- למיה ןיא ןוא
 ,דרע רעד ףיוא ךיא ןוא
 .דרע רעד ףיוא רימ ןּבעל וד ןוא

 ךיז ןרעקוצמוא טסולגרַאֿפ קרַאטש סרעדנוזַאּב רָאג םיא ךיז טָאה סע

 .דרע רעקַאמשעג ,רעטוג ,רעטלַא רעד וצ ןוא למיה םענעֿפָא םוצ קירוצ
 .דרע רעד וצ יורטוצ ןגָארקעג רעירֿפ זיא סע ןעוו יו רעמ טָאה רע

 יד ואוו טרָאד, ןיא ןַאמטיוק יוװ ױזַא .יורטוצ ןלוֿפ ןייק טינ רעּבָא ץלַא ךָאנ
 םעד ןצנַאגניא ךיז ןוֿפ ןֿפרָאװעגּפָארַא טינ ץלַא ךָאנ קיווייל טָאה ,"טײהיײרֿפ

 ,ןטייק יד ןוֿפ גזַארּב םעד טרעהעג ץלַא ךָאנ טָאה רע ;?טַאלַאכ-ןטנַאטסערַא;
 ןיא טריּפשרעד רע טָאה ךָאד .ןגָארטעג ךיז ףיוא טייהרעגנוי טָאה רע סָאװ
 ןיא טקרַאטשעג ךיז טָאה ָאי רעסיורג ַא .גנוזיילרעד ןוֿפ ליֿפעג ַא סעּפע ךיז
 יד ןוֿפ ןָאט רעקידנרינימָאד רעד ןוא -- ןיינ ןקידתונשקע ןייז רעּביא םיא
 זיא ,דנַאלסור-טעווָאס ןייק עזייר ןייז ךָאנ ןּבירשעג טָאה רע סָאװ ,רעדיל

 -עג ךיז טָאה סע .טומ ןוא טייקרעטנומ ןוֿפ ןָאט ַא ןעוועג רעירֿפ יו רעמ
 -סנּבעל עקידנעמוקֿפוא'יינ ןוֿפ קורדסיוא ןַא ןעגנוֿפַאש עיינ יד ןיא טריּפש
 ..טײקֿפײר ןוֿפ טֿפַאז עסיז יד -- רקיע רעד ןוא ,תוחוּכ

 טימ ןרָאװעג זיא קיווייל זַא ,טינ טניימ סָאד זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ סע

 תמאּב םיא ןּבָאה ןשטנעמ יד ןוא טלעוװ יד זַא ,שיטסימיטּפָא-וװיאַאנ לָאמַא
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 רע סָאװ ,סעמַארד יד ןענעייל וצ גונעג זיא סע ,ןלעֿפעג וצ ןּבױהעגנָא עקַאט
 עכעלטע עשּפיה ךיוא יוװ ,עזָארּפ ןיא ןבירשעג ןרָאי עקיּבלעז יד ןיא טָאה
 אלא .ױזַא טינ זיא סָאד זַא ,ןעז וצ --- טינשּפָא-טייצ ןקיּבלעז םעד ןוֿפ רעדיל
 זַא ,ןעמונַאּב רע טָאה ,ןרָאװעג רעֿפײר ןוא רעטלע זיא טעָאּפ רעד ?ןעד סָאװ
 דלודעגמוא יד ןוא ,ןעלגיזרַאֿפ ןוא ןײטשראֿפ ץלַא טייצ ,ךיז טכוד ,ןיוש;
 ,ךעלדנע ,טָאה רע .("גנַאזעג ַאזַא ָאד זיא'ס,) "טייק ַא ףיוא ןרַאּפשרַאֿפ

 -יּב זיא לרוג רעזדנוא; זַא ,קיטכיר זיא סע יװ ױזַא טקנוּפ זַא ,ןעזעגנייא
 זיא טרָאװ ןייז ןוא --- ,"סיז זיא לרוג רעזדנוא, זא ,קיטכיר ךיוא זיא ,"רעט
 ריא ךָאנ רָאנ טינ ,טייקסיז רעקַאמשעג סנּבעל םעד ךָאנ ןרָאװעג קיטשרָאד
 -עגרעּביא ןָא טציא ןוֿפ רע טָאה טייקרעטיּב יד) ...טייקרעטיּב רעקּפרעט
 ןעמונעג ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןויטָאמ-סֿפמַאק עלאיצָאס יד רַאֿפ טּפיוהרעד ןזָאל
 ןּבױהעגנָא זייווכעלסיּב ךיז יז טָאה רעדיל-ךיא ענייז ןוֿפ ;ןרעמ םיא ייּב
 ,טּפעװעגסיױא ןצנַאגניא טינ לָאמנייק ךיז טָאה יז שטָאכ ,ןּפעװאוצסיוא

 ךיוא טכַאמעג רעסערג טָאה הניּב ןוֿפ ןרָאי יד וצ ךיז ןרעטנענרעד ןייז
 ןוא ןעמרָאֿפ יד ןוֿפ טײקיטרַאנעדײשרַאֿפ עקידעֿפש יד ןוא טייקרעטיול יד
 טײקטלּפָאט עשיגַארט יד טקירדעגסיוא טָאה רע עכלעוו ןיא ,ןעמטיר יד
 ,לרוג -- סנעמעלַא רעזדנוא ןוא --- ןייז ןוֿפ

 ןעגנַאלק יד ןדײשרַאֿפ יו ןוא -- ןסָאמ-ןזרעֿפ יד ןענייז ןדיײשרַאֿפ יו
 -- ןעגנַאלקכָאנ יד ,ןעגנַאלקּפָא יד עקַאט טּפיױהרעד -- ,ןעגנַאלקּפָא יד ןוא

 -סיוא ןשיטעָאּפ ןטריווטלוק רעמ ןוא ,ןטרעמרַאֿפ ,ןטרעכײרַאּב ןייז ןוֿפ

 !קורד

 יד ,ןקורדנייא:סנּבעל ענייז ןוֿפ ןשינעײװכָאנ יד -- ןעגנַאלקכָאנ יד
 ןעגנַאלק יד יװ ,רעמ טֿפָא זדנוא ןגָאז -- ןקורדסיוא-טסנוק ענייז ןוֿפ ןרוּפש
 ,לג"דא ןסָאמיזרעֿפ יד ,ןעמייר יד ,ןעמטיר יד --

 ןוֿפ טמוק סָאכע עשיטעָאּפ יד ןוֿפ טייקכייר עכעלטנייוועגרעסיוא יד
 רעד ןוֿפ ךיוא יוװ ,עיזַאטנַאֿפ-טסנוק רעוויטַאיצָאסַא רעכייר סטעָאּפ םעד
 ךימ טכַאמ עגר ַא;) ןשינעּבעלרעּביא עלענָאיצַאמע ענייז ןוֿפ טייקוויסנעטניא

 טעז רע סָאװ ,ץלַא ,("...טייקרעטיול ןיא, -- ..?טלַא עצנַאג םישדח ףיוא
 םיא טשרעהַאּב סָאװ ,ליֿפעג ןטימ ךיילג םיא ייּב ךיז טדניּברַאֿפ ,טרעה ןוא

 םעדיטָא ןוֿפ דליּב שילָאּבמיס ַא ,דליּב ַא טרעװ ןוא ,טנעמָאמ םעד ןיא
 ןוֿפ סנייא טסייה סע יו ,?תויח ןוֿפ ןטרָאג ןיא; רעטניוו רע זיא טָא ...ליֿפעג
 םוש ןייק "ןטרָאג; רעד ,ךיז טכוד ,טָאה .טנײרֿפ ןטיױו םוצ רעדיל ענייז
 ןוא ןעור טינ םיא טזָאל סָאװ ,ליֿפעג-טֿפַאשקנעב ןֿפיט םעד וצ טינ תוכייש
 :עֿפָארטס רעד ןיא סיוא טקירד רע סָאװ
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 ןֿפרַאד ןלָאז סָאװ וצ -- ,רבח ,שטנעמ 8

 ?ןעגנָאהעג ןּבײלּברַאֿפ סמערָא עטרעווילגרַאֿפ

 ,ןֿפרַאװ סנטָאש ערעזדנוא סָאוװ ,דײרֿפ יד ןשטנעּב רימָאל

 .ןעגנַאלרעד וצ טייו ןוֿפ ןטיױוצ םעד רענייא ידּכ

 ,גנודניּברַאֿפ יד ןייא טינ רימ ןעעז ּבױהנָא ןיא ןוא -- סע ןענעייל רימ

 :רעטייוו רימ ןענעייל .ןטרָאג ןשיגָאלָאָאז ןיא תויח יד טימ טָאה סָאד סָאװ

 -- ןגָאז וצ רעטרעוו עקיזָאד יד זיא טכייל טינ

 ;רעגיט םוצ ןוא שריה םוצ םינפ ןטימ ָאד טָא

 -- ,ןגָאלק סרעגיט יד רעּבָא ןגיױוש ןשריה יד

 .רעגיז ןייז וצ ךיז רעּביא ןוֿפ דוס סעד טינ ןסייו ייז

 ,רמושש ןיימ ,קיכַאװ ייז .יירשעג טקעוװ יירשעג

 יז -ילכ טימ ,טונק ןטימ טיירג ייטש

 רמוח ןטרעטיילעג ןוֿפ דיל ןגייא ןיימ רעּביא

 ןעירש ,ףיוא ןעגנירּפש ץרַאה ןיימ ןוֿפ סרעגיט יד

 ,ןגיטוע יד ןיא טור ,עניימ סרעגיט ,ליטש

 :רענרעה יד טגײנרַאֿפ ,עניימ ןשריה ,ריא ךיוא

 ,ןגייוצ עטעקַאנ ףױא טייקנייש ןוֿפ ןיורק יד

 .רענרעד ףיוא ןוא יינש ףיוא ,לגָאה ףיוא

 עוויטסעגוס טסכעה ןוא עוויטַאיצָאסַא יד ןוא -- רעּביא סע ןענעייל רימ

 םעד רענייא ידּכ ,ןֿפרַאװו סנטָאש ערעזדנוא סָאװ ,דײרֿפ, רעד ןשיווצ תוכייש

 םעד ןוא ןשריה יד ןוֿפ ןגייווש םעד ןוא ,"ןעגנַאלרעד וצ טייוו ןוֿפ ןטייווצ

 ,רָאלק זדנוא טרעוו -- ("ץרַאה ןיימ ןוֿפ סרעגיט יד;) סרעגיט יד ןוֿפ יירשעג

 .ןעגנַאלקרעדיװ עטסכעלרעדנואוו יד זדנוא ןיא קידנקעוו

 -ןדײשרַאֿפ רעד ןוא תורישע רעד וצ רועיש ןייק ָאטינ תמאּב זיא סע

 ןַא סקיווייל סָאװ ,ןעגנַאלקרעדיװ ןוא סָאכע עקידנרעטיצ יד ןוֿפ טײקיטרַא

 ןשידָאמ-טלַא ןַא קידנצונ ,ףיוא טקעװ ,םיא טּפַאכרַאֿפ יז ןעוו ,גנוּבעלרעּביא

 (* .טנעמורטסניא ןשיטעָאּפ ןייז ןוֿפ סענורטס יד ןיא ,קורדסיוא

 .עמערָא ןענייז ןעמַארג סקיווייל זַא ,טנעיילעג ואוו-ץעגרע ּבָאה'כ ('*

 -סניא עצנַאג יד ואוו ,כַאז עטשרע עמַאס יד ןגעוו קיטכיר סע זיא רשֿפא
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 לָאמַא רעדיװ זיא רע ןעוו ,ןרָאי רעקיצרעֿפ יד ןיא ,רעטעּפש יװױזַא
 םעד ןוֿפ ןרָאװעג טרעטיצעגֿפױא שינעֿפיט-המשנ רעטסֿפיט רעד זיּב
 ןּבָאה סָאװ ,םירוסי עשידיי יד ןוֿפ ןוא טײקמַאזיורג רעכעלדנעמוא סנשטנעמ
 ןייז ןוֿפ יירשעג םעד רע טָאה טלָאמַאד יוװ ױזַא --- ,ךיז וצ ןכיילג ןייק טינ
 -עגמוא ןַא ןיא ןעגנוזעגסיוא טנלע סנצרַאה ןייז ןוא טייקטרעדורעצ סהמשנ
 -- ,("ןעועג טשינ ךיא ןיּב עקנילבערט ןיא;) סעיצַאירַאװ לָאצ רערעייה
 -ַאו רועיש ַא ןָא ,?טנײרֿפ ןטייוו ַא וצ רעדיל, יד ןיא ,טציא רע טָאה ױזַא
 קידנעעזראֿפ טינ ,"טרָאװ ןוֿפ רעדנואווא ןייז ,"דייר עניד, ענייז טריאיר
 -נזָאלסױא טינ ,טשרעהַאּב םיא טָאה סָאװ ,ליֿפעג םעד ןוֿפ שטיינק ןייא ןייק
 ןטסניד םעד ראֿפ .לגנַארעג ןטסקינייװעניא ןייז ןיא טנעמָאמ ןייא ןייק קיד
 -- רע טכוז ןטָאש ַא ןוֿפ ןטָאש םעד רַאֿפ ,עגר רעטסצריק רעד רַאֿפ ,סנאוינ
 :רעטרעוו טניֿפעג ןוא

 .טרָאו ,ריד טימ ךיז ןקיטעזוצנָא טינ

 ..ןטליטשרַאֿפ ַא לָאמ עלַא רַאֿפ לָאמ ןייא ךיד ןעז וצ טינ

 ןליטש רָאנ יּבַא ,ץלַא טימ ,ץלַא טימ טכַאמעג סולש טלָאוװ ךיא

 .טרָאװ ,ריד ךָאנ םעניימ רעגנוה ןקידנרעצרַאֿפ םעד

 (*טרָאוו;)

 סָאטע ןייז -- ץלַא ןייז זיא טרָאװ .רעגנוה ןייז טצייר ןוא טליטש טרָאװ

 ,טרָאװ ןוֿפ רעדנואוו םעד ױזַא טרעדנואווַאּב טינ טָאה רענייק .סָארע ןייז ןוא

 ענייז ןגעוו .ןֿפלָאהַאּבמוא טֿפָא ךָאנ ןעוועג זיא דיל ןייז ןוֿפ גנוריטנעמורט

 ענייז ןוֿפ ןדעי ןיא טינ-רעיש .שלַאֿפ טולָאסּבַא סע זיא ןזרעֿפ עקידרעטעּפש

 "קורטס יד שטָאכ ןוא ,ןעמַארג עטכירעגמוא ,עשירֿפ ,עיינ ָאד ןענייז רעדיל

 טמַארג רעכלעוו ,רעלײצ-ריֿפ ַא בור סָאד זיא סָאװ ,עֿפָארטס ןייז ןוֿפ רוט

 ןייז ןוֿפ גנעל יד זיא ,טֿפָאױצ טינ ךיז טייב -- ,ּבאּבא עמעכס רעד םמיול ךיז

 -רעדנערַאֿפ קרַאטש ,זרעֿפ רעײרֿפ ןייז יו ױזַא ,ללכּב סָאמזרעֿפ ןייז ןוא זרעֿפ

 .קיטרַאנדײשרַאֿפ טסכעה ןוא ךעל
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 ,גנַאלק ןייז ,טרָאװ סָאד .רע יװ ,ןעגנוזַאּב טֿפָא ױזַא טינ םיא טָאה רענייק

 -רעוו,) .ןשינעֿפעשַאּב עקידעּבעל יו ױזַא םיא רַאֿפ ןענייז תויתוא יד וליֿפָא

 ןּבָאה רעטרעוו ...ּפעצ ןוא טסירּב ןּבָאה רעטרעוו ;ּפעק ,רעזדלעה ןּבָאה רעט

 ,ךיז ןגעוו ןגָאז טנעקעג טלָאװ רע .("קעה ןָא טיירג, -- "..ןדנעל ,ןטֿפיה

 ;1919 רָאי ןיא ךָאנ ,'עגנוי יד' ,םירבח ענייז ןגעווא ןּבירשעג טָאה רע סָאװ

 ַא וצ יוװ ןעגנַאגעגוצ ,ןּבירשעג רע טָאה ,טרָאװ ןשידיי ןדעי וצ ןענייז ייז'

 ,ןײשֿפױא ןדעי רַאֿפ טרעטיצעגֿפױא ,שינעמייהעג ַא וצ יוװ ,ןזעוו ןקידעּבעל

 רע לייוו ,טרָאװ ןרעּביא ױזַא טרעטיצ רע לייוו ןוא (* "ץילּבֿפױא ןדעי רַאֿפ

 ענייז ךָאנ ,ןעגנַאלקנעמַאזוצ ןוא ןעגנַאלק ענייז ךָאנ ,םיא ךָאנ ױזַא טרעגנוה

 ױזַא םיא ךיז טסולג סע לייוו ,"תורוש ןוֿפ גנוטֿפעהַאּב ,ןּבליז ןוֿפ םיֿפוריצ;

 -- ,סעיצַאירַאװ עכעלדנעמוא ענייז עלַא טימ םענייז ןוגינ ןדעי ןעגניזוצסיוא

 סָאד) ןעגנוֿפַאש עשיריל ענייז ןוֿפ קינָאטקעטיכרַא יד טדייל סע זַא ,טֿפערט

 :סעמעָאּפ עשירעלייצרעדי-ּבלַאה ןוא עשירעלייצרעד ענייז ןיא טינ טֿפערט
 -נייא יד זַא ,טֿפערט'ס .("רעטרעוו ענייד, ,"שידיי ,"ףלָאװ רעד, עז
 רַאֿפרעד ,דיל םענוֿפ טײקצנַאג רעד טימ םיא ייּב טרירוקנָאק עֿפָארטס עקיצ
 -ַאֹּב יז ןוֿפ עדעי סָאװ ,סעֿפָארטס םיא ייּב טֿפָא ױזַא ךיז ןעניֿפעג רעּבָא
 .דיל ַא זיא רעדנוז

 ,דנוּב רעקילייה ַא ָאד זןיא דניק ןוא עטַאט ןשיווצ

 ;עמַאמ ןוא עטַאט ןשיווצ דנוּב ַאזַא ךיוא ָאד זיא'ס

 דניצ ַא םיג סָאװ ,קנוֿפ ַא -- סרעקיליה סעפע ךָאנ רעּבָא ָאד זיא'ס

 .ןעמַאלֿפ ןיא ןעמעלַא ,ןעמעלַא זדנוא טנערּברַאֿפ ןוא

 ("דיל עתמא ןיימ,)

 :רעדָא

 רעליימ ןּביז טימ טנייה ךימ טסע טנלע רעד

 ;ָאֿפַאסקַאס ןוא ןעלגיפוע ןוא ץנעט ןשיווצ

 -- רעליײורַאֿפ ןוֿפ גיוא סענוֿפ טינ ףױלטנַא ךיא ליֿפיוװ ןוא

 ןָא ךימ טֿפײרג רע רעסעלש ןוא טנעוו ךרוד

 .1919 ,ףןטֿפירש, ךוּבלמַאז ,*עגנוי יד ,*
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 ..רעטסנעלק רעד החמש רעד ףיא קיופ עטסערג יד

 ;טנוזעג עטּפָאטשעצ סָאד ןטערַאק ןיא טרָאֿפ סע

 רעטצנעֿפ ןיא רענייטש ךָאנ טנייה קנעּב ךיא יװ א

 .טנוּב ןוֿפ ןייטש ַא ןיילַא ןייז ליוו ךיא ןוא

 (*דואווקייל,)

 רָאג טינ שטָאכ ,ןכיר םעניא סעֿפָארטס עקיצנייא רעקילדנעצ רעדָא
 ."טניירֿפ ןטייוו ַא וצ עקירעמַא ןוֿפ דיל, ןכעלטייהנייא

 לוֿפסקורדנייא ןוא טסעֿפ םיא ייּב ןענייז ,ךיא גָאז ,סעֿפָארטס עקיצנייא
 רעּבָא .ןעמואוושעצ ,זיול זיא ,ןעמונעג ןצנַאגניא ,דיל סָאד סָאװ ,טרָאד וליֿפַא
 רָאנ טינ ןוא -- סעמעָאּפ עצנַאג ןעױּבוצֿפױא םיא טגנילעג טֿפָא גונעג
 :"סורג ַא8 ,רעגייטש ַא .סעמעָאּפ עשיריל ןייר ךיוא ,עשיּפע

 ,רעסיױו ַא ,רעקיטכיל ַא טנייה זיא גָאט רעד

 ,פעק עקיגרעב יד ףיוא יינש רעד טנערּב סע

 ,רעזייה עלַא וצ ןגעוו יד ןֿפָא ןגיל סע

 .פערט עלַא ךיז וצ ךעלרעדירּב ןֿפור סע ןוא

 -- ןבעל ןגייא ןיימ ייּב טנייה טסַאג ַא ןיּב ךיא

 .טכַארּבעג קנַאשעג ַא ךיז דײרֿפ ךיא ּבָאה לָאמ סָאד

 ןּבעג ןעמוקעג ןיּב ךיא ,ןבָאה ּביל ןעמוקעג ןיּב ךיא

 .טכַאנ ןוא ןוז וצ ןפיל עמוטש עניימ

 ,גָארט וצ דײרֿפ ַאזַא ענדָאמ סעּפע רימ זיא'ס

 ,ריט רעדעי ייּב ,לעווש רעדעי ייּב ןייטש ּביילּב ךיא

 ןגָאז ,ןגָאז ,גָאז סעפע ךיז טליו סע ןוא

 .ריד ןגעוו -- טנײרֿפ ןטייו ןיימ ןגעוו טרָאװ ַאזַא

 ןעײרֿפרעד לָאז סָאװ ,טרָאװ ַאזַא ריד ןגעוו

 ;דרע רעד ףיוא ןעמעלַא ,ןעמעלַא ןוֿפ ץרַאה סָאד

 ,ןעיױוצ ןשיווצ רָאנ טלייטעצ טרעוו סָאוװ ,קילג סָאד

 .טרעוו טינ רָאג רשֿפא קילג ןעמָאנ םעד ןגָארט וצ זיא

 רעכעה ץלַא גרעּב יד ףיוא טרעטעלק גָאט רעד

 ,דנַאר טייז רענעי וצ טרעטעלקרעד ןוא
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 רעכעּב ןקידהנבל םעד ףױא טּבױה ןוא

 .טנַאה רעקיטנוװָא ,רעטקערטשעגסיוא ןייז ןיא

 רעּבירַא טמױש ןוא טמיױש רעכעּב רעד
 ינזע רעיינ ַא .לזמ ןכעלדײזרַאֿפ טינ טימ

 רעּביטש ןוא ןגעוו עלַא ןטישרַאֿפ -- ןלַאֿפ טמענ

 יז וצ םינפ םענעֿפָא ןיימ טימ -- ךימ ךיוא ןוא

 ןקילּב עניימ ףיוא ןטכױל סנ ַא רַאֿפ יװ יװזַא

 טלעֿפרַאֿפ טינ ּבָאה ךיא סָאװ ,ךעלקילג ןיּב ךיא ןוא

 ןקיש ֹוצ סורג ַא ןוא ,ןעמוקַאּב וצ סורגַא

 .טלעוו רערָאג וצ --- ריד ךרוד -- ןוא ריד וצ

 קורדסיוא ןַא ןענייז סָאװ ,רעדיל ענעי ןוֿפ סנייא ,בגא ,זיא "סורג ַא.

 ןכילגעגסיוא ןרעו סע ןעוו ,ןֿפַאש ןוא ןּבעל סקיווייל ןיא ןטנעמָאמ יד ןוֿפ

 "יא ןקיּבייא ןייז ןיא ןוא ,טליטשעגנייא ןרעוו סארומ עלַא ןעוו ,תוריּתס עלַא

 טמוק טלעוו יד ןעמעננָא טינ ןוא ןעמעננָא ָאי ןשיווצ לגנַארעג ןטסקינייװענ

 -- ךעלקילג זיא רע ןוא -- דנַאטשליטשנֿפָאװ ןימ ַא יו ױזַא סעּפע רָאֿפ

 וצ -- ריד ךרוד ןוא --- ריד וצ ןקיש וצ סורג ַא ןוא ןעמוקַאּב וצ סורג ַא.

 טינ ןוא -- ךעלקילג -- ןטנעמָאמ יד-טָא ןיא -- זיא רע ."טלעוו רערָאג

 טעָאּפ וייז סָאװ ,ןדירֿפוצ טסכעה זיא רענעייל ןייז ךיוא -- ןיילַא רע רָאנ

 יד ןשיװצ רעמ טינ ךיז טלַאהַאּב ,ןטייקלקנוט ןיא רעמ טינ ךיז טלקיוו

 ,טרעקרַאֿפ ,רָאנ ,טלעוו רעד ןוֿפ ּפָא טינ ךיז טרעדנוז ,טױט ןוֿפ סנטָאש

 רעייז טליטש ןוא שיט םוצ ןעמעלַא טעּברַאֿפ ,זיוה ןיא טכיל ןָא טדניצ

 "דנע םיא טגָאז טעָאּפ רעד ןעוו ,טקידירֿפַאּב ףיט זיא רענעייל רעד .טשרוד

 זַא ,טינ דוס ןייק זיא סָאװ ,דוס םעד סיוא ךעל

 ,ןעקנױו רעגניֿפ ענייז .סטלעוו רעד זיא רע

 ;טיירג טגיל ףוג ןייז לעוװע רעדעי ײב

 ,ןעקנירט סיא ןייו יו ןעמוק ןעק ,ליו סע רעװו

 .טיױרּב טסע ןעמ יװ ,ןסע םיא ןעק ,ליו סע רעו

 ֿפַאר-ךעלנייּפ ענעי ןלעֿפ רעדיל יד-טָא ןיא סָאװ ,רענעייל םעד טינ טרַא

 ןטלַאטשעג; ,ןטלַאטשעג עשיטסַאטנַאֿפ-שילרעטסױא ענעי ,ןוויטָאמ עטרינ

 -ַפילַאקָאּפַא ןוֿפ ןשינעעזרַאֿפ ןוא ןשינעעז ענעי ,"טלעוו רעטקיניײּפרַאֿפ א ןוֿפ

 ןייז ןיא טַאהעג ּביל לָאמעלַא טינ שטָאכ ,טרעדנואווַאּב טָאה רע עכלעוו ,סיס
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 -רַאֿפ ןעק רע סָאװ ,ןדירֿפוצ זיא רענעייל רעד ..."טרָאװ ןוֿפ שינעלמַאטש;
 ןסע ןוא ןעקנירט יז ןייוו יו ןעק ,קיריל רערעטיול סטעָאּפ ןוֿפ םעט םעד ןכוז
 וצ עקירעמַא ןוֿפ ווירב ַא. לָאמַא ךָאנ טנעייל ןוא טנעייל רע .טיורּב יוװ יז

 רעד ןיא ןעגנוֿפַאש עטסֿפײר ןוא עטסכייר יד ןוֿפ ענייא ,"טניירֿפ ןטייוו ַא

 ןוֿפ גנורעדנואווַאּב רעטלַאק טימ רעמ טינ ךיז טנגונַאּב ןוא עיזעָאּפ רעשידיי
 טגירק רע ,טנעָאנ סרעדנוזַאּב רָאג םיא טרעוו טעָאּפ רעד .טנַאלַאט סקיווייל
 זַא ,טליֿפ ןוא "!רעדנואוו ַא זיא סָאװ, טנעייל רע .םיא טקנַאד רע ,ּביל םיא
 ;יוװ ,ןויטָאמ עקיּבייא ענױזַא ןענייז יינ קיּבייא

 ןושל טליֿפרעד ךיא ּבָאה ןייטש ןדעי ןיא

 ןיטש ןוֿפ טייקמוטש -- טרָאװ ןדעי ןיא ןוא

 ןשָאלרַאֿפ ךיז טָאה ןוז יד ןעוו ,דרע יד

 .ןייּב רעסייו יו ןטכיולעצ ךיז טָאה

 ,ןֿפָאלש ןלַאֿפעגקעוװַא ןענייז ןשינעֿפעשַאּב

 ,ךַאוו ןּבילּבעג ןענייז רענייטש רעּבָא

 ןֿפָא ןַא ,סקידנּפַאלק ַא ץרַאה ַא טימ ןוא

 .ךַאז עטיוט עדעי טרעטַאלֿפעג טָאה

 ,ןרָאד ַא טרירעגוצ ךיז טָאה טנעה עניימ וצ

 ,ךָאטש רעדעי ןעוועג רימ זיא סיז ןוא

 ,ןרָאק ןוֿפ ןעגנַאז ןוֿפ טעלג רעד יו

 .ךָאמ ןשירֿפ ןוֿפ טעמַאס רעד יו

 ןענַאּפש סָאד טרעהעג ךיא ּבָאה ץלַא רעּביא

 ;טָארט ןקידלַאוװ ןקילײימ ַא ןוֿפ

 ?ןענַאװ ןוֿפ ?טנַאּפש רעוו :טגערֿפעג ּבָאה ךיא

 .טָאג :טרעֿפטנעעג טָאה עמיטש ַא ןוא

 קיאור רָאנ ,ןקָארשרעד טינ רָאג ךיז ּבָאה ךיא
 ,ינק עדייּב ךיג רעד ןיא ןָאטעג יצ ַא
 :קיאױט טגָאז דרע יד יװ טרעהעג ןוא
 .יה ,טָאג ,טסירגעג יי
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 .טָאג ,טסירגעג ייז, :קיאיוט טגָאז דרע יד יו ,טרעהרעד טָאה קיווייל .ה

 -ֿפָא ץלַא ןרָאװעג ןענייז ןֿפַאש ןייז ןוֿפ ןטנעמָאמ עכעלקילג ידזטָא ןוא .*יה

 רעד ..ןטנעמָאמ זיולּב ןעוועג ץלַא ךָאנ סע ןענייז ךָאד .רעטֿפָא ןוא רעט

 ,"ולּב םענוֿפ טייקטיור יד טָאה יינש רענעסָאגַאּב ןוז טימ רענעגעלעגנייא
 ,קורדסיוא ןשילָאנמיס סקיוויל קידנצונ ,טקעדרַאֿפ טָאה יינש רעד סָאװ

 ןוא -- ןכערּבסױא ץלַא ךָאנ ןגעלֿפ סמערוטש .טשיװעגּפָא ןצנַאגניא טינ
 ןעיירש -- יינש ןטקיטניװעצ םעד רעטנוא ןוֿפ טולּב סָאד טגעלֿפ רעדיוו
 -רעד ,*טניײרֿפ ןטייו ַא וצ רעדיל, יד ןוֿפ דיל ןייא ןיא טינ .ןענָאמ ןוא
 -סולש ןשיטּפילַאקָאּפַא-ּבלַאה ,ןשיֿפַארגָאיּבָאטױא:ּבלַאה םעד ןיא רעּבָא טּפיױה
 יַאֹּב רעד ןטימ ןיא ,ןעמ טרעה (1930) *דלַאװ ןרעטניהַא סנקלָאװ, -- דיל

 -עג ןטקיטשרַאֿפ םעד ןוֿפ סײרֿפױא ןקידגנולצולּפ ַא ,טייקליטש רעטקיאור
 ...ורמוא ןוא ןייּפ ןוֿפ יירשעג םעד ,יירש

 = ר
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 לגנַארעג ןוֿפ ,גנוקיאורַאּב וצ ורמוא ןוֿפ
 טײקכעלדירֿפ וצ

/ 1931 -- 1938 / 

 ױדע-ג ןופ רעדיל, .א

(1932 --- 1937) 

 -טכורֿפ רענעי ןקעלּפטנַא וצ ןָא רעדיוו ךיז טּבייה ןרָאי רעקיסיירד ּבױהנָא
 ןוֿפ ,ןּבעל ןכעלגעטיגָאט ןכעלנעזרעּפ סטעָאֿפ םעד ןשיװצ טקילֿפנָאק רערַאּב

 רעד -- ,טייז רערעדנַא רעד ןוֿפ ,ןֿפַאש ןשירעלטסניק ןייז ןוא ,טייז ןייא
 "עטַאמ ןייז .םיא ייּב טקרעמַאּב לָאמ ןייא ןיוש ןּבָאה רימ סָאװ ,טקילֿפנָאק

 (* ,רעגרע ןוא רעגרע ץלַא טרעוו דנַאטשוצ:טנוזעג ןייז ןוא עגַאל עלעיר
 עכלעוו ןיא ,קרעװ יד ןיא ןוא דנַאטשוצ-טימעג ןשיטעָאּפ ןייז ןיא רעּבָא
 -ָארּפ רעד טקרַאטשרַאֿפ רעמ ןוא רעמ ץלַא טרעוו ,קורדסיוא םוצ טמוק רע

 ןיוש רעירֿפ ךיז טָאה סָאװ ,סעצָארּפ רעד ,ןרעוו ףייר ןוא קיאור ןוֿפ סעצ

 | .ןּביוהעגנָא
 לָאמַא רעדיוו ךיז ןּבָאה סָאװ ,טײהקנַארק-ןעגנול ןייז ןוֿפ םינמיס יד

 דיז ןּבעגּפָא טינ רעמ ןיוש ןעק רע זַא ,ףרַאש ױזַא ןרעוו ,ןזייוו ןעמונעג

 רַאֿפ עירַאטינַאס ַא ןיא ןצעזַאּב ךיז זומ ןוא ,ײרעריצעּפַאט ,הכאלמ ןייז טימ
 .עקנַארקיזָאלוקרעּבוט

 בקעי טלייצרעד -- ןציה עטסערג יד ןיא קרָאידינ ןיא ןעוועג ןיביכ ,('*

 ןּברַאֿפ רָאיַאק קעװַא טרָאֿפ קיוייל יו ןעזעג ּבָאה'כ ןוא -- יקסנַאשַאטָאּב

 ןעמַאװצ .רעטרעטַאמעגסיוא ןַא טכַאנרַאֿפ קירוצ טמוק ןוא רעכעז יצ טנעוו

 -גָאט ןייא גָאט רע טָאה טעּברַא רעד ןוֿפ ןוא טעּברַא רעד וצ ןרָאֿפ ןטימ

 -יֵל, גַאלרַאֿפ ,"רעּביירש עשידיי ןוֿפ ןטערטרָאּפ,) "העש 13 ןרױלרַאֿפ סיוא

 .(191 יז ,1935 ,עשרַאוו ,"רעטעלּב עשירַארעט
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 יירד ַא ייּב ןוא ,ָאדַארָאלָאק ,רעוונעד ןייק קעװַא רע טרָאֿפ 1932 רעמוז

 .עירָאטינַאס-קַאװיּפס רעקיטרָאד רעד ןיא רע טגנערּברַאֿפ ,ךרע ןַא ,טייצ רָאי
 -רעטעּברַא ןוֿפ עירַאטינַאס רעד ןיא רָאי ּפַאנק ַא ךיז רע טלייה ,םעד ץוח ַא
 ןשיווצ רעקנַארק ַא רע טּבעל רָאי ריֿפ עצנַאג .קרָאי-וינ ,יטרעּביל ןיא גניר
 ןוא עטסוויטקודָארּפ יד וצ רָאי ריֿפ עקיזָאד יד ןרעהעג ךָאד ןוא .עקנַארק
 ןוֿפ ךשמ ןיא .טעטיוויטקַא רעשירַארעטיל ןייז ןוֿפ ןדָאירעּפ עטסשירעֿפעש
 "ןג ןוֿפ רעדילי ,"עידעמָאק-הלואג יד; ןֿפַאשעג רע טָאה 1926 -- 2

 יד; ןוא "םודס, סעמעָאּפ עשיטַאמַארד עשילּביּב יד ,לייט רעטשרע .,"ןדע

 -ַארד-שיטעָאּפ יד ןוא "דנילּב ןרָאװעג זיא טעָאּפ רעד, עמַארד יד ,"הדקע
 -יל ,עיינ עקיזָאד יד ןוֿפ סעדעי ."זיאולעה ןוא רַאילעּבַא, גנוֿפַאש עשיטַאמ

 "עג רעד ןיא טרָא ןבושח ַא רעייז טמענרַאֿפ קרעװ ,עשיטַאמַארד ןוא עשיר

 -טיּפַאק עקידנעמוק יד ןיא ןעז סע ןלעװ רימ יװ -- ,עיזעָאּפ ןייז ןוֿפ עטכיש
 ןגָאז ןעגנוֿפַאש עטנָאמרעד עלַא יד זַא ,ןזייװנָא רָאנ רימ ןליוו לייוורעד .ךעל
 -- ,ןרָאװעג רעטניזעג ףוג ןקנַארק סטעָאּפ םעד ןיא זיא המשנ יד זַא ,תודע
 -גסקַאװו ןוא טײקשינָאמרַאה ,טײקרָאלק ,גנוקיאורַאּב עטסקינייועניא ּביוא
 .טנוזעג ןקיטסייג ןוֿפ סנכייצ ןענייז טֿפַאשרעטסיײמ עקיד

 רעדיל עטשרע יד ןיא ןיוש ןזיוװַאּב ךיז ןּבָאה סנכייצ עטוג עקיזָאד יד

 -- 1932 ןרָאי יד ןיא ןּבירשעג) "ןדע"ןג ןוֿפ רעדילא לייט ןטשרע םעד ןוֿפ

 ,עגַאקיש ,גָאלרַאֿפ סיקסנישעצ ,מ ךרוד טכעלטנֿפערַאֿפ םרָאֿפכוּב ןיא ,6
 רעשיטעָאּפ רעקיטכיזכרוד ַא ןיא ןּבירשעג ,רעדיל עירעס עגנַאל יד (7
 :תורוש יד טימ ןָא ךיז טּביײה -- ,ןסָאמ-זרעֿפ עטסנדײשרַאֿפ יד ןיא ךַארּפש

 ,רעיוט ,ךיז ןֿפע

 -- קעווש ,ךיז רעטנעענ

 ,רעדיו ריד וצ םוק ךיא

 ,לעצ -- לרעמיצ

 ,רעיײֿפ -- ּבייל ןיימ

 יינש -- ּפָאק ןיימ

 ןעלסקַא עניימ ףיוא ןוא

 .יירשעג טימ קַאז ַא

 רעד טנֿפעעג םיא רַאֿפ ךיז טָאה ,סע טסייה ,טנגוי רעד ןיא יו ױזַא

 רעמ ,לעצ -- לרעמיצ ןיא ןײרַא טציא רע טמוק ױזַא ,הסיֿפּת ןוֿפ רעיוט

 סָאװ ןוא ("יינש -- ּפָאק ןיימ;) גנוי טינ ןיוש טציא זיא רע סָאװ ,טינ

 -- קַאז-ןטנַאטסערַא ןקילָאמַא םעד טָאטשנָא ,רע טגָארט ןעלסקַא ענייז ףיוא

 יירשעג טימ קַאז ַא
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 ,ךיז טליֿפ ןזרעֿפ יד ןוֿפ ןָאט ןקיטֿפערק ןוא ןרָאלק ,ןליטש םעד ןיא
 -- לרעמיצ סָאד .רעטשרעהַאּב ַא ,רענעטלַאהעגנייא ןַא זיא יירשעג רעד זַא

 ,לרעמיצ רעמ ןעוועג ךָאד זיא ,ןעמוקעג רעדיוו זיא רע רעכלעוו וצ ,לעצ
 יד יו ,שרעדנַא ךיוא טקריוװ ָאדַארָאלָאק ןוֿפ שזַאזייּפ רעד ,בגא .לעצ יו

 :טייקכעלנע עסיוועג ַא ָאד ייז ןשיווצ זיא סע שטָאכ ,טֿפַאשדנאל רעריּביס

 רעקַאלֿפ ןיא ,רעיײֿפ ןיא

 ,פעטס רעקימורַא

 רעקַאלֿפ םעניא יינש ןוא

 .פעק עקיגרעב ףיוא

 רשֿפא ןיוש לרעמיצ:-עירַאטינַאס סָאד זיא דיל םענוֿפ ףוס םוצ ןוא

 :לעצ -- לרעמיצ ןייק טינ רעמ עקַאט

 ןֿפָא ןיוש זיאיס ;,עז

 -- ;ריט ןוא רעיױס

 ?הסיֿפת רעדיוו ?לָאטיפש

 ?ריטסַאנָאמ רָאג יצ

 !ףוג םעד טינ ,המשנ יד ןעװעטַאר ןעמ טמוק ריטסַאנָאמ ןיא ,ןיינ

 ;סולש רעד זיא -- ,הסיֿפּת ןייק טינ רעכיז זיא לָאטיּפש ַא ןוא

 ריד סיֿפ יד וצ גייל ךיא
 ,יירשעג טימ קַאז ןיימ
 ָאדַארָאלַאק דנַאל
 .יינש ןוא רעייֿפ ןוֿפ

 טעז ןעמ .טליטשעגנייא יירשעג ןייז ךיז טָאה ָאדַארָאלָאק דנַאל םעד ןיא

 :דיל ןטייווצ םעניא ןיוש סע

 ,םולּב ןוא זָארג למירד ןיא

 ןדיױע ךיז טמענ טנווָא רעד

 ,םורַא ליטש ןעייג רימ

 ןדע-ןג ןיא םיקידצ יו

 "ןג ַא ןרָאװעג לענש ױזַא "ריטסַאנָאמ, רעד רעדָא *"הסיֿפּת, יד זיא

 עינָאריא יד רעּבָא ;רעשינָאריא ןַא ,ךיז טײטשרַאֿפ ,זיא קורדסיוא רעד ?ןדע
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 ,עכייו ַא ,עליטש ַא זיא יז ,טרעקרַאֿפ !עשיטסַאקרַאס-קיסייּב ןייק טינ זיא

 :עקיטומסוג ַא

 טולּב ןוֿפ עלערינש ןייא

 ;ןפינקרַאֿפ ןעמעלַא טוט

 טור המכח עסייוו יד

 ןפיל ערעזדנוא עלַא ףיוא

 ןוֿפ המכח יד ,יירשעג ןטליטשעגנייא ןוֿפ המכח יד ,המכח עסייו יד
 -עצ ןוא ךיז טשעל ,ךיז טשעל ןוא ייז ןיא טנערּב ןּבעל סָאד סָאװ ,ןשטנעמ
 -יל ףיוא טור -- (ּפעק עקיגרעּב ףיױוא רעקַאלֿפ םעניא יינש) ךיז טנערּב
 "ורַאּב ןוֿפ גנומיטש יד ןוא --- ייז ףיוא טור יז ."ןדעדזג ןוֿפ רעדילא סקיוו
 לייט םעד ןיא יו ,רעקידנרעיוד ןוא רעֿפיט ךָאנ ייז ןיא טרעוו טייקטקיא
 .גנומיטש יד-טָא טליֿפעג ךיז טָאה סע ואוו ,רעדיל עקידרעירֿפ ןוֿפ

 -מוא ןוֿפ געוו סקיווייל ףיוא טירש רעיינ ַא ןענייז "ןדעדןג ןוֿפ רעדיל,
 .טײקרָאלק וצ ןטייקלקנוט ןוֿפ ןוא טײקכעלדירֿפ וצ -- לגנַארעג ןוֿפ ,ור וצ ור
 ,טנעמורטסניא ןייז ןוא --- ןײלַא ךיז טעָאּפ רעד טשרעהַאּב רעמ ןוא רעמ ץלַא
 "לעצ -- לרעמיצ , ןוֿפ טײקמַאזנייא רעד ןוא טייקליטש רעד ןיא .טרָאװ סָאד
 טרעק רע וליֿפַא ןעוו ןוא -- ,טייקטרעטיילעג עטסקינייוועניא ןייז טסקַאװ
 ,םירוסי) ןוויטָאמ עקידרעירֿפ וצ םוא טֿפָא ךיז טרעק רע ןוא -- םוא ךיז
 ןקידנעלכיימש רעמ ןוא ןרעטיול ַא טימ ייז וצ םוא ךיז רע טרעק --- ,(טיוט
 ןוא .לָאמַא יו רעטסעֿפ ןוא רעטמיטשַאּב ,רערָאלק זיא טעָאּפ רעד .קילּב

 ענייז ןיא ךיוא -- ,דיל ןייז ןוֿפ רוטקורטס רעד ןוא םרָאֿפ רעד ןיא רָאנ טינ
 עשיטע-שיגָאלָאכיסּפ רָאנ טינ ,עשיֿפָאזָאליֿפ-רוטַאנ טֿפָא ןיוש טציא ---
 טימ ,טלעוו רעד טימ ,ןיילַא ךיז טימ) תונוּבשח ץלַא ךָאנ טריֿפ רע .ןעיידיא
 זדנוא טוואורּפ רע .רעירֿפ יו ןֿפָא טינ ןיוש ייז טזָאל רע רעּבָא ,(רוטַאנ רעד

 וצ רעדיל, ענייז ןוֿפ םענייא ןיא רע טגָאז יו .הרוש עטשרעטנוא רעייז ןּבעג
 יד וצ ךוּת ןיא ןרעהעג סָאװ ,(1927) "רעטסעווש רעקיצרעהמרַאּב רעד
 ?יןדעדזג ןוֿפ רעדיל;

 ,תיצמּת םעד ךוז ךיא
 ,םוכס ןקידכעלייק םעד
 סעצנַאג סעפע ןוֿפ ךוּת סעד
 .םורַא ןיא ןוא ךיז ןיא

 -יּתס עלַא ןטעלגסיוא טציא ןיוש ליוו רע זַא ,ןגָאז וצ טינ טניימ סָאד
 םעד ,גָאלַאיד םעד רעמ ןרעה זדנוא ןזָאל טינ ןוא ןכַאֿפנײארַאֿפ ץלַא ,תור
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 ןיינ ,ָא .ןילַא ךיז טימ טריֿפ רע סָאװ ,סעומש ןשיטַאמַארד ןקידנגָאנגנַאל

 ןשיווצ לגנַארעג ןקידרדסּכ םעד ןעז ןוא ןרעה ץלַא ךָאנ זדנוא טזָאל רע

 ,ןּבעל ןוא טיוט ,סטוג ןוא סטכעלש ,דיײרֿפ ןוא רעיורט ,ןּביױלג ןוא לֿפיײװצ

 טזָאל רע .ןײלַא םיא ןיא רָאֿפ טֿפָא ץלַא ךָאנ טמוק סָאװ ,ףמַאק םעד --

 רעּביא ךיז טרזח יז רעּבָא .ןרזחרעּביא ךיז ןֿפַאש ןשיריל ןייז ןוֿפ עמַארד יד

 רבוג טציא ןיוש טכיל סָאד זיא ליּפש"טָאש ןוא -טכיל םעניא זַא ,ױזַא

 ...סנטָאש יד

 ןעניגַאּב םעד ןײגֿפױא ךיא עז פערט רעטשרע רעד ףיוא

 ,טײגרַאֿפ ןוז יד -- פערט רעטיױוצ רעד ףיוא

 ,ןעניֿפעג טינרָאג ןיוש ךיא ןעק ּפערט עטירד יד

 .טיירפשעצ ריא ףיא טגיל טכַאנ ערעטצניֿפ ַא

 ,ןכָארקעגכרודַא םיוק טכַאנ ערעטצניֿפ יד

 ,ןיִגַאַּב יינ ףיא טײג פערט רעטרעֿפ רעד ףיוא

 ,וחט3 ןיימ רעדיו ףיױא טכיול ןוז רעד טימ ןעמַאזוצ

 .ןיז רעיינ ַא ןוא גנונעֿפָאה עשירֿפ ַא

 ,ןכיירגרעד טינ ךיא ןעק ןײלַא ריט רעד וצ רעּבָא

 .סָאלש ןטסָארּפ ןוֿפ דוס סעד וצ טינ ךיוא ןוא

 ,ןכייה עיינ וצ ילֿפ ַא טיג ,רימ םורָא סָאװ ,ץלַא

 .סָאמ רענעטלעז ןוא ןעמרָאֿפ ענעטלעז וצ

 ,גנוֿפַאג ןיא ךיא יײטש ּפָאק םענעסיררַאֿפ ַא טימ

 ױד -- עז זיא ןוא ,ריט יד ריר ַא ךיז טיג

 גנוֿפַאש רעטשרע סטָאג ןוֿפ קנַאדעג ַא טכױל ַא טוט

 הר רעטשרע רָאג רעד ןוֿפ דײרֿפ רעד טימ םענייאניא

 ,רעטנָאלּפ ןקיּביײא ןיימ ןוֿפ ןיז רעד רָאלק רימ טרעוו

 .ךײשַאּב ןיא ףיוא טייג טֿפַאשקנעּב ןיימ ןוֿפ דוס רעד

 רעטנָאקרעד ַא ּפערט ענייד ,ריט ןייד זָאלרַאֿפ ךיא

 .דײרֿפ רעטשרע סטלעוו רעד וצ רעטֿפעהעגוצ ַא ןוא

 ("פערט,)
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 -- ,"ןדע-וג ןוֿפ רעדיל, עירעס רעטשרע רעד ןוֿפ דיל ַא זיא סָאד

 רעקיסיירד טֿפלעה רעטייווצ רעד ןיא ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,עירעס רעד ןוֿפ
 רעּבָא ,טזָאלרַאֿפ ןיוש "ןדע-ןג. רעדַארָאלָאק םעד טָאה רע יװ ,םעד ךָאנ ,ןרָאי
 ןוא ?דיײשַאּב ןיא ףיוא טייג טֿפַאשקנעּב ןייז ןוֿפ דוס רעד; זַא ,זיא תמא רעד
 ןיא ןיוש רָאלק ןרעוו ןָא םיא טּביײה *רעטנָאלּפ ןקיּביײא ןייז ןוֿפ ןיז רעד,
 -עגוצ ַא; רע טייטש טלָאמַאד ןיוש .קילדנעצרָאי ןטירד םעד ןוֿפ ּביוהנָא
 "נָא ןזיּב ןָא טלָאמַאד ןוֿפ ןוא ,"דײרֿפ רעטשרע סטלעוו רעד וצ רעטֿפעה
 ,דײרֿפ יד ,יז טרעטיצ ,עּפָארײא-ןּברוח םעד ,"ןּברוח ןטירד, םענוֿפ ּביוה
 ,עלַא רעּביא טינ ּביוא ,עקידנרעטַאלֿפ ַא ןוא עקידנרעטיצ ַא ,טרעטַאלֿפ ןוא

 ץלַא ךָאנ זיא יז .סעמעָאּפ ןוא רעדיל ענייז ןוֿפ לייט ןטסערג םעד רעּביא זיא
 ןוא ...דײרֿפ יד ,ןַארַאֿפ זיא יז רעּבָא ,ערעכיז ןייק רָאג טינ ,עקידנרעטיצ ַא
 ...דײשַאּב --- זיא םַארג ריא

 טינ רעמ ןיוש ןענייז סנטָאש םצע יד .סנטָאש יד טּביירט טכיל סָאד
 :עגנורענירעד רָאנ יו ױזַא ןענייז ייז .ןעוועג יו ,טכידעג ױזַא ,לקנוט ױזַא

 זיא סָאװ ,סעּפע ךָאנ ָאד זיא סע רעּבָא ,ןַארַאֿפ ןענייז ייז ...סנטָאש ןוֿפ סנטָאש
 ,טייקליטש עטסקינייװעניא עֿפיט ָאד זיא'ס .טכיל ָאד זיא'ס :רעלוֿפ ,רעסערג
 סָאװ ,רעיורט רעד וליֿפַא .גנַאלקּפָא ןָא ןעקניזרַאֿפ ןעניינ עלַא רעכלעוו ןיא
 זיא רעיורט רעד .ןײלַא ךיז טגניזרַאֿפ ןוא --- טקניזרַאֿפ דײרֿפ יד טײלגַאּב
 ,לדנקלָאװ ַא יוװו רענעטכיולעגכרוד ַא ,רעמערַאו ַא ,רעכייוו ַא טציא ןיוש

 .יןוז יד ךיז טלַאהַאּב סע ןכלעוו רעטניה

 ,עירַאטינַאס ַא ןיא ןּבירשעג לייט ןטסערג םוצ רע טָאה רעדיל עיינ יד
 ...טײקטקיאורַאּב ןוא טייקליטש ריא טימ ןעמונעגנָא ךיז ייז ןּבָאה --

 ,םורַא ליטש ןעייג רימ

 .ןדע-ןג ןיא םיקידצ יוװ

 טייקליטש יד זיא'ס ,ןיינ !?טױט ןוֿפ טייקליטש יד רָאג רשֿפא סע זיא

 טרעהעגֿפױא ךיז ןוא טקוקעגנײרַא םינּפ ןיא טיוט םעד טָאה סָאװ ,ןּבעל ןוֿפ

 קיווייל סָאװ ,שטנואוו םענוֿפ גנוליֿפרעד יד זיא סָאד .ןקערש וצ םיא רַאֿפ

 זיא שטנואוו ןייז .דיל ןקידרעירֿפ ַא םענייז ןוֿפ ףוס ןיא טקירדעגסיוא טָאה

 -- זַא ,ןעוועג

 ןּביױהרעד ןענעק ךיז ךיא לָאז לרוג ןכרוד

 ,סיֿפ סטלעוו רעד וצ ךיז ןגײלרעדינַא וצ
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 ,ןּביױלג ןלָאז עלַא ןוא ,ןעז ןלָאז עלָא ןוא

 .סיז זיא סס ןוא טֿפַאשּביל זיא סָאה זַא

 ,רעײֿפ זיא דרע ןוא ,ןּבעל זיא טיוט ןוא

 :טכיל יו טמָארטש ןוא ,קידעילַאווכ זיא ּבייל ןוא

 ,רעייט ןוא טּבילעג ןייז ליוו ,טלעוו רעד ףיוא סָאװ ,ץלַא לייוו

 !טכיזעג ַא יו טשוקעג ןייז ליוו ,טלעוו רעד ףיוא סָאװ ,ץלַא לייו

 זיא ,סיז ןרָאװעג זיא םס שטָאכ ןוא ,ןרָאװעג םיוקמ זיא שטנואוו רעד
 .ןּבעל --- טוט ,טֿפַאשּביל ןרָאװעג סַאה

 -רַאֿפ ןוֿפ סנ םעד-טָא טימ לוֿפ ןענייז "ןדע-ןג ןוֿפ רעדילג עלַא טינ"רעיש

 ןוֿפ ןיינ םעד ןוא ןּבױלג ןיא גנולֿפײװצרַאֿפ ,טֿפַאשּביל ןיא סַאה ןעלדנַאװ
 ..ןּבעל ןקיּביײא ןוֿפ ָאי םעד ןיא טיוט

 וי טָא ,עירַאטינַאס-קַאװיּפס רעד טסימ ךיז טנגעז רעטכיד רעד יװ טָא

 ;דיל ןייז טימ ,טרָאװ ןייז טימ ןעשעג זיא סָאװ ,סנ םעד סיוא טגניז רע

 -- ,טקיניירעג זיא ץרַאה סָאד ,טרעטיילעג זיא ּבייל סָאד
 ּפָאק ןטסלקנוט ןֿפױא טכיל עטסקיטכיל סָאד
 טקינייאראֿפ ןייז ןייּפ ןיא ן'ךס ַא טימ טוג זיא'ס
 .ּבָאג עקילייה ַא יו ןייּפ יד ןגָארט ןוא

 -טנייועג ַא ןקיווייל ייּב זיא "ּבָאג עקיליײה ַא יװ ןייּפ יד ןגָארט;

 ןיּפ יד ןעוו יו ,ױזַא סע רע טוט טציא רעּבָא ,ךַאז עטלַא ןַא ,ךַאז עכעל
 ןייּפ -- זיא יז סָאװ ,ןייז וצ טרעהעגֿפױא ןּבָאה לָאז

 גנילירֿפ ןוֿפ ּביױהנָא ןיא ןוא ןוז ןיא ןוא טיוט ןיא

 ,הצ םוק טײקטנעָאנ ןיא ןוא ףיא םוק ןוא ףיא ײג

 -- גנולייה עקיּבלַאז ַא יו ייז ןוא ,סניימ דיל ,ַא

 .ור ןוא חוּכ ןיא ןּבױלג יז ,סניימ טרָאװ א

 ןעעז ץלַא ןגױא יד ןטונימ עטצעל ןיא

 ;עי עקיּביײא סָאד -- סנּפָאקוצ ססוג םייּב

 ןעעידַא טימ לוֿפ זיא ,םיורגלימ ַא יװ ,ץרַאה ןיימ

 .עידַא רעיינ ַא רעמייּב ףיוא טילּב טָא ןוא
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 ,סענורטס עטרעטיצרַאֿפ -- ןלעווש ןענייז רימ רַאֿפ

 ;סנ ַא -- רעטצנעֿפ ַא ןוֿפ ּביױש ַא זיא רימ רַאֿפ

 -- ,סענורט ןוא גנילירֿפ ןוֿפ דסח סעד טימ סענ ךיא

 .סע .רַא .יס .יישזד ןוֿפ רעױט ןוא ריט ,עידַא

 םייּב, סָאװ ,"עי עקיּבייא סָאד ,"סענורט ןוא גנילירֿפ ןוֿפ דסח: םעד
 "יניא יד) .סע .רַא .יס .יישזד ןוֿפ ןעמונעגטימ רע טָאה -- "סנּפָאקוצ ססוג
 ןוֿפ טייקליטש יד טימרעד טליהעגנייא ןוא (עירַאטינַאס רעוונעד ןוֿפ ןלַאיצ
 -יל עיינ -- עקידנרטיצ סענורטס יוװ ןוא ענעגיוצעגנָא סענורטס יו -- ענייז
 ,סניימ טרָאװ ָא) הליֿפּת רענעגייא ןייז וצ טרעהעגוצ ךיז טָאה רע .רעד
 רע זַא ,טזייוו ןיילַא הליֿפּת יד שטָאכ ןוא -- .("ור ןוא חוּכ ןיא ןּביױלג ייז

 ךָאד רע טדנעוו ,ור ןייז ןוא ןּביױלג ןייז טימ רעכיז ןצנַאגניא טינ ךָאנ זיא
 זדנוא ןענרעל וצ טרָאװ ןייז ןוֿפ טֿפַאשרעטסיײמ ןוא טכַאמ עצנַאג יד ןָא
 .קיּביולג ןייז ,קיאור ןייז (ןיילַא ךיז ןוא)

 -רַאֿפ ךיז רע טָאה "קיטע? ןייז ןיא סָאװ ,ןעזָאניּפש ףליה וצ טֿפור רע

 "נעד ןיא ןעוועג זיא רע ןעוו ,טליהעג ךיז טכיל ןליטש ןייז ןיא ןוא טֿפיט

 ןשיטילָאּפ-שיגָאלָאעט, םעד ךיוא טנעיילעג טרָאד טָאה רע .עירַאטינַאס רעוו

 עקיזָאד סָאד .ןצרַאה םוצ רעמ םיא ןעוועג זיא "קיטעג רעּבָא ,*טַאטקַארט

 ַא ןיא רימ טּביירש רע יו ,םיא טָאה ףָאזָאליֿפ רעמַאדרעטסמַא םענוֿפ קרעוו

 רַאֿפ ןעװעג זיאש ,רע טּביירש ,עזָאניּפש ."ןעגנולשרַאֿפ ןצנַאגניא  ,ווירּב

 המלשה וצ עיֿפָאזָאליֿפ ןייז טריֿפרעד סָאװ ,םענייא ןוֿפ רעטסומ רעד רימ

 .ךרוד יז טּבעל רע --- ,עיֿפָאזָאליֿפ ןייז רע טקנעד רָאנ טינ סָאװ ,םעד ךרוד

 ךיא .ןייר ןוא קיטכיל זיא -- ףירגַאּב -רוטַאנ ןייז --- ףירגַאּב-טָאג ןייז

 ."המלשה ןייז ןוֿפ טייקיטכיל רעד וצ רעדיל עניימ ןיא ןעמוק וצ ךיז שטניוו

 רעד זַא ,טמולחעג רע טָאה ,טייקנייר ןוא ור ריא ,טייקיטכיל יד-טָא קידנכוז

 -ייאניא םיא טימ טֿפָאלש ,רעד רעד ןוֿפ ןטילעג ךיוא טָאה סָאװ ,ףָאזָאליֿפ

 :רעמיצ-ןקנַארק ןייז ןיא םענ

 ןָא ךיד ריר ךיא ,רעכעלטעג א

 .ןָאקרעד .ףיוא ייטשש ,ףיוא ךַאוו

 וצ ,טכַאנ וצ טגָאז: ןוא -- ףָאלש ןוֿפ ףיוא ךיז טּפַאכ ףָאזָאליֿפ רעד

 :"טלעוו
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 ,לּביטש-סעדיוּב ןיימ ךיז ןָאמרעדיכ

 ,טנעוו ריֿפ עניימ עקילייה יד

 ,לּביארַאֿפ ןוא סָאה טייז רענעי ףיױא

 .מנעקרעד עּביל ןיימ ּבָאה ךיא ואוו

 ףָאזָאליֿפ ַא יװ רָאנ ,טעָאּפ ַא יו טינ -- ,ןייז טעָאּפ םעד טנרעל רע ןוא

 יד ןײרַא ליומ ןיא םיא טגייל רע ..."לּביארַאֿפ ןוא סַאה טייז רענעי ףיוא,

 :רעטרעוו

 טכיזעג ןיימ ןעמַאװצ סיג ךיא

 ;רעיזמ ןוֿפ דוס טימ ,טנעוו ןוֿפ דוס טימ

 ,טכיל סָאד ןיּב ךיא :לוק ַא רעה ךיא

 .רעיוד ןיא ןיירַא טיוט ןוֿפ טסילֿפ סָאװ

 טינ, לָאמנייק זיא סָאװ ,שטנעמ ַא --- ,טעָאּפ ַא טעָאּפ רעד טּביילּב ךָאד

 רַאֿפ זיא ןײטשרַאֿפ זיולּב -- טניױו ןוא טכַאל סָאװ ,שטנעמ ַא ,"טקיטעזעג

 וגונעג טינ םיא

 ,רעטיצ ןוא גנוטסולג ןוֿפ תושר ןיא ץלַא ךָאנ ןיּב

 ,טירט ןוֿפ ,פיל ןוֿפ ןגױא ןוֿפ

 ,רעטיג ןוא עֿפש ןוֿפ ,כַאז ןוֿפ רמוח ןוֿפ

 .טינוע ןוא רעקַא ןוא רעמַאה ןוֿפ

 רע זַא ,טֿפערט "רעדיל-דןדע-ןגא ןוֿפ לייט ןטייוצ םעד ןיא וליֿפַא

 טגָאז ןוא (ןעמָאנ ןקיּבלעז םעד רעטנוא דיל ַא ןיא) דימש םוצ ךיז טדנעוו

 :עינזוק ןיא ּפעלקירעמַאה יד ןוֿפ םטיר ןשיגרענע םעניא) םיא וצ

 ,רעמַאה ןטימ דימש

 ;ימש ,ןטייק דימש

 רעמַאק-עגרָאטַאק רעד וצ

 .טירט עניימ שירֿפ ךָאנ ןענייז

 ןדָאלֿפוש ןוֿפ סענייא ןיא
 ,טַאלַאכ ןיימ ץנַאג ךָאנ טגיל
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 ןודקפל טלַאה ךיא סָאװ
 .דנו-ענ םעיינ ַא רַאֿפ

 יאוו טרָאד , עמַארד רעריּביס ןייז ןוֿפ דלעה םעד ,ןענַאמטיױק וצ ךעלנע
 -ַאכ-ןטנַאטסערַא ןייז טימ ןדייש טלָאװעג טינ ךיז רע טָאה ,"טײהיײרֿפ יד

 ,טַאל

 -- סנייא ָאד זיא "ןדעדןג ןוֿפ רעדיל, עטנָאמרעד סָאװ:רָאנ יד ןשיווצ
 יד ןוֿפ גנַאלקּפָא רעיינ רעד ואוו --- ,"םוירָאטינַאס-יטרעּביל ןיא רַאורּבעֿפ.
 טירט עקילָאמַא סטעָאּפ םעד ואוו ןוא קיכליה סרעדנוזַאּב רָאג זיא ןטייק עטלַא
 -טָא ןיא אקווד רעּבָא .שירֿפ סרעדנוזַאּב רָאג ןענייז רעמַאק-עגרָאטַאק רעד וצ
 ױזַא יז טנָאמרעד גנומיטש ריא טימ סָאװ ,עמעָאּפ רעקירעיורט-ףיט רעד
 ןוא ןרָאלק םעד ןוֿפ טײקֿפײר עיינ יד ָאד זיא ,קיווייל ןקידרעירֿפ םעד ןָא

 רַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ ױזַא זיא סָאװ ,קורדסיוא ןשיטעָאּפ ןטריסנעדנָאק
 רעּבָא ,עטכידעג ענױזַא ָאד ןֿפערט רימ .דָאירעּפ-עירַאטינַאס םעד ןוֿפ ןקיווייל

 :יוװ ,סעֿפָארטס עקיטכיזכרוד

 ,ןרירֿפ רעטרעוו עמערַאו עניימ :ךיז טגָאלק ,ךיא רעה ,כש ַא

 .טרַאה ןוא קידהאנש זיא שטנעמ ןוא טָאג ןוֿפ ץרַאה סָאד

 ,ןריט עטכַאמרַאֿפ ףיוא ןעגנעה ןּביילּב עניימ רעגניֿפ יד

 .טרַאּפשרַאֿפ ןעוועג טלָאװ ךיא גיטש ַא ןיא יו יזזֲא

 ,ןליײצרעד ןוא תמא םעד ןקעדֿפױא לעוו'כ :טגָאז רעטייױוצ ַא

 ,טכעלש ,סואימ ןּבעל סמענייא ןכַאמ ןדייל יו

 ןליײט טנזיוט ףיוא ךיז ןדיינעעצ ןוא ןעמענ ןעקיכ

 .טכענ טנזױט ןוֿפ שינרעטצניֿפ טימ טלעוו יד ןקעדוצ ןוא

 .ןןײזַאא ,ווײזַאא טרעּביֿפ ןכש רעטירד ַא

 םעד --- ןֿפוא ןייז ףיוא רעדעי --- ןקיטכערַאּב םינכש עקנַארק ןּביז עלַא

 טגָאז רע "?ןכיירגרעד יז ךיא ןעק ואוו -- ור עטכע עלוֿפ יד, :עגַארֿפ סטעָאּפ

 :טגָאז רע סָאװ ןריאירַאװ ייז ןוא ---

 ?ןכיירגרעד יז ךיא ןעק ואוו -- ור עטכע עלוֿפ יד

 ,ָאד יז ןיֿפעג ךיא זַא ,לָאמַא ןייא ךיז דער ךיא

 ןכייצ-סוחי רעייז זיא ןייּפ סָאװ ,יד ןשיווצ

 .העש רעטצעל ןוֿפ טייקרעּביוז יד -- ץלָאטש רעייז ןוא
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 , ןגיױוש ןוֿפ ךיירגיניק ןיא רעהַא טֿפָא ךיא ףױלטנַא

 -- ,דלודעג רערעסייו ךָאנ ןוא ןטעּב עסייו עכױה ןוֿפ

 ,ןגיטש רעמָאיעג-יױו טמענ ָאד דָארג לָאמַא טימ ןוא

 .לוֿפ רעצרעה ןרעוו המיא רעטײרדרַאֿפ טימ ןוא

 ןוֿפ ךיירגיניק םעד-טָא ןיא ךיוא טזָאלעגּפָא טינ םיא טָאה המיא יד
 "עזָאניּפש םעד ןיא רע טָאה ךָאד ,דלודעג רעקידנגייווש רעצלָאטש ןוא ןגייווש
 ןגָאז ןיוש טנעקעג ,"ןדע"ןג ןוֿפ רעדילא יד וצ טרעהעג סָאװ ,לקיצ

 ןעגנַאזעג-לַא ןוֿפ גנַאזעג טשטנעּבעג

 -- ,גָאט ןטימ ןוֿפ ןוז רעלעה ןיא

 -- ,ןעגנַאגעגֿפױא זיא ריד ןיא דיל ןיימ

 .גָאמרַאֿפ ךיא סָאוװ ,דײרֿפ רעטצעל ןיא

 ,ןוחטּב םיוּב סייּב ךיז ןרעל ךיא

 תר ןזָארג ייּב ךיז ןרעל ךיא

 -- ןכש ןטעָאנ םוצ וצ ךיז גיונ ךיא

 וצ ךיא לייט םיא ןר קלחַא

 ןענַא ךיא וט רערנואוו ןענַא ןוא

 -- ,זדרע וצ טײקנלַאֿפעגוצ ןיא

 -- ,ענַאד ןוֿפ טלעוו עטייו יד שטנעּב ךיא

 .טרעהרעד ןייז טציא זומ הכרּב ןיימ

 ןיסנילַא ןוֿפ טֿפַארק ןיא .זומ יז

 .גָאזרַאֿפ ךיא סָאװ ,טרעוו םיוקמ

 ןהעש עטצעל ןוֿפ גנַאזעג טשטנעּבעג

 .גָאט ןטימ ןוֿפ ןוז רעלעה ןיא

 רעדיל; ערעדנַא ךס ַא ןיא -- ,לקיצ-עזָאניּפש םעד ןיא זיולּב טינ ןוא
 יצ ,רעירֿפ יו ,יז טָאטשנָא ,טלעוו עטייו יד קיווייל טשטנעּב "ןדעדזג ןוֿפ
 ןַא ,רעיײנ ַא זיא'ס ,עי ..ריא רַאֿפ ןקערש וצ ךיז טָאטשנָא ןוא ןקערש

 ןווידיצער עלַא יד ףיוא טקוקעג טינ ,קיווייל רעקיטכיל ַא ,רעטליטשעגנייא

 *רעמָאיעג"ייוו, ןוֿפ
 ,גנושטנעּב ןוא ור ןוא טייקליטש ןוֿפ דיל ַא טציא זיא דיל ןייז לייוו ןוא

 ןַא ,רעירֿפ יו ,רעטֿפָא -- ,םזיריל ןֿפיט ןייז ףיוא טקוקעג טינ ,סע זיא
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 ..םזיטַאמַארד ןוֿפ ךיוא טֿפָא ,טייקשירעלייצרעד ןוֿפ דיל ַא ,דיל שיּפע
 ,עלהשעמ טלייצרעד שיריל ַא זיא *לקילָארק ַא ןוֿפ טיוט ןֿפױא דּפסה,

 "ניק, ,"טלייצרעד םיוּבלּפע רעד, ,"דלַאװ ןיא, זיא קידהשעמ ױזַא טקנופ
 ַא טֿפָאלש לשיט ןֿפױא, עטֿפַאהרעטסיײמ סרעדנוזַאּב רָאג סָאד ,"ייווצ רעד
 ןרָאלק ךעלרעדנואוו ַא טכַאמ סָאװ ,דיל ַא) "הלואג ןוֿפ גָאט ןיא; .,"זָאלג
 רעדיל עדייּב ,"לבה ןוא ןיקא ,("עידעמָאק-הלואג, סקיווייל ןוֿפ לּכה-ךס

 ןוֿפ עדַאלַאּב ענעטלעז יד -- ,"ץלַא רַאֿפ קנַאד ךיא, (* ,יַאמ ןטשרע ןגעוו

 קרָאירינ -- ,יַאמ רעטשרע, -- רעדיל-יַאמ יױוצ יד ןוֿפ סנייא (י
 רעטכיד םוצ ווירּב ַא. סניגלָא .מ ןֿפורעגסױרַא טייצ ןייז ןיא טָאה -- 5
 ןכירשעג טָאה קיווייל .(1935 ,ינוי ןט-8 ,"טײהײרֿפ-ןגרָאמ,) "קיווייל .ה
 ןטסינומָאק ןרישרַאמ רעווקס ןָאיתי ףױא; סָאװ ,םעד ןגעוו שיטסַאקרַאס
 תונחמ עדייּב ןשיוצ ןוא -- ןטסילַאיצָאס ןרישרַאמ וינעווע רעטֿפניֿפ ףיוא
 גנוטכַא -- !יױו ןוא ךָא זַא -- לעֿפַאּב ַא ןּבָאה רעטייר יד .ייצילַאּפ-רעטייר
 ןֿפױא רענייא ןֿפרַאװ טינ ךיז ןלָאז ןענָאיגעל-רעירַאטעלָארּפ יד זַא ,ןּבעג וצ
 -יֵל רעשירַאטעלָארּפ, ןוֿפ רעגָאזטרָאו םעד ."וויזַאא ,ווײזַאא ןענָאֿפ סנטייווצ
 רעשיטילָאּפ רעד רָאנ טריסערעטניא עמעָאּפ סקיווייל ןיא טָאה *רוטַארעט
 ןשיטילָאּפ-ייטרַאּפ ןייז ןוֿפ טעָאפ םעד ןגעק טריטסעטָארּפ רע טָאה ,טנעמָאמ
 עינָאריא ןייז טימ זיא טעָאּפ רעד זַא ,רעּבָא ךיז טײטשרַאֿפ סע .טקנוּפדנַאטש
 -ָאק רעקרָאידינ ןוֿפ סרעריֿפ יד ןָאט וצ ךָאטש. ַא רָאנ ןעוועג ןסױא טינ
 ןּבָאה ייז סָאװרַאֿפ ,ןטסילַאיצָאס רעקרָאי-ינ יד ןוֿפ סרעריֿפ יד ןוא ןטסינומ
 ןסָאלשעג טינ ,ךיז ןשיוצ ךיז טדערעגֿפױא טינ ,1935 יַאמ ןטשרע סעד ברע
 .עיצַארטסנָאמעד עתוֿפּתוש ןייק טנַאמעג טינ ןוא *טנָארֿפ ןטקינײרַאֿפ, ןייק
 רעד ףױא דיל ַא ןּבײרשוצנָא ןרָאװעג טריריּפסניא זיא רעטכיד רעד ּבױא
 ליױו ,רַאֿפרעד ןעועג סע זיא ,*1935 ,קרָאירינ -- יַאמ רעטשרע. עמעט
 טליֿפרעד רע טָאה ,1935 ,קרָאירינ -- יַאמ ןטשרע ןוֿפ שינעעשעג רעד ןיא
 ןטשרע םעד רָאנ טינ ןוא ,קרָאי-וינ ןיא רָאנ טינ ןעמוקרָאֿפ ןעק סָאװ ,סעּפע

 סָאװ ,סָאד -- ןליֿפ וצ ןּבעגעג זדנוא ןוא -- טליֿפרעד טָאה רע .1935 יַאמ

 טָאה רע .לָאמ עלַא ,לָאמ ךס ַא ןוא םוטעמוא ןריסַאּפ ןעק רעדָא טריסַאּפ

 ,טייקנסירעצ יד ,"רערישרַאמ ענעסירעצ, ןוֿפ טייקנסירעצ יד טריּפשרעד

 "יז ןיא רָאנ טינ ןשטנעמ ןוֿפ תומשנ יד ןיא קיניױועניא טקיטולּב עכלעוו

 טינ טלָאװ רעכלעוו ,םזיגַארט ַא ףיוא ןעקנואוועגנָא טָאה רע ןעײטרַאּפ ערע

 ךַאמּפָא רעשיטילָאּפ ַא ןרעוו ןסָאלשעג לָאז סע ןעוו ךיוא ןרָאװעג טֿפַאשעגּפָא

 ןשיטילָאּפ ןייר ַא טָאה טעָאּפ רעד ..סרעריֿפ-ייטרַאפ ענעי רעדָא יד ןשיווצ
 .עיזעָאּפ ןוֿפ גנַאר םוצ זיּב ןּבױהרעד דָאזיּפע
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 רעסייו .ַאא יװ ,ענױזַא -- ,רעדיל-סָאטימ יד ךיוא ."םוירַאטינַאס רעוונעד

 ,שיטַאמַארד טֿפָא ןוא שירעלייצרעד ןענייז --- "גרַאּב ןכיוה ןֿפױא, ,"םולח
 קיוויל ..רעשיריל-ףיט ַא זיא רערעייז ןָאט רעטסקינייװעניא רעד שטָאכ
 -יֵל ,?םלוג רעד ,) עמארד טימ םזידיל ןסיגוצֿפױנוצ טכוזעג גנַאל ןיוש טָאה

 עקנַארק סָאד, ,"לַאטש יד, ,"ףלָאװ רעד,) סָאטימ רעדָא סָאּפע טימ םזיר
 לָאמ ןייא טינ רעדיל עקידרעירֿפ יד ןיא ןיוש טָאה רע יװ ױזַא ,("רעמיצ
 ןוֿפ ןּבױלג וצ גנולֿפײװצרַאֿפ ןוֿפ ,טכיל וצ טייקלקנוט ןוֿפ ןסירעג ךיז
 ,גנוּבערטש רעמ ןעוועג סע זיא רעירֿפ רעּבָא .טייקרָאלק וצ ןשינרעטנָאלּפ

 ןּביױלג ,טייקרעטנומ ,טייקרָאלק זיא רעירֿפ .גנוכיירגרעד רעמ סע זיא טציא
 וליֿפַא זיא טציא .םַאנסיוא ןַא עטרעקרַאֿפ סָאד זיא טציא ,םַאנסיוא ןַא ןעוועג
 טדער רע ןעוו וליֿפַא ."המכח עסַײװ, ןוא ור ָאד טיוט ןוֿפ רעדיל יד ןיא
 רָאמוה ןוא טייקדלימ ןיוש ָאד טציא םיא ייּב זיא ןשטנעמ ןיא היח רעד ןגעוו
 ,טייקטקיאורַאּב רעד טימ ךיוא סע זיא ױזַא ןוא .("ןיװרַאד, דיל סָאד עז)
 עשיּפע ןוא עשיריל ןוֿפ גנוקינײארַאֿפ יד טכַאמעג ךעלגעמ טָאה עכלעוו

 ,םיא ייּב ןֿפערט רעירֿפ ךיוא ךיז טגעלֿפ יז .ןטנעמעלע (עשיטַאמַארד רעדָא)
 .רעירֿפ יו ,רעלוֿפ ןוא רעטֿפָא יז זיא טציא רעּבָא ,גנוקינײארַאֿפ יד-טָא

 -נַאֿפ; רעד סָאװ ,םעד ןיא טײטשַאּב רעּבָא גנורעדנע עטסקיטכיוו יד
 .לַאער יוװ ױזַא ןרָאװעג ,?שיטסַאטנַאֿפ, קידנּביײלּב ,זיא קיווייל "רעשיטסַאט
 -עג ,רעטריצילּפמָאק ךָאנ קידנרעוו ,זיא קיווייל רעטריצילּפמָאק-טסכעה רעד
 -טנַא ןוֿפ זיירק ןלוֿפ םעד טכַאמעגכרוד טָאה רע .ךַאֿפנייא יוװ ױזַא ןרָאװ

 -- ןוא גנולקיוו

 ,טרעטיילעג זיּב לוק-דליוו ןיימ ןוֿפ

 -- ,טרָאוװ ןטכױלעגֿפױא ןיימ זיּב

 רעטיױו ,רעטייױו ךיא גָאי ,ךיא ףיױל

 .טרָא סיּביױהנָא םוצ ןָא סוק ןוא

 -ניא רעד וצ ןעמוקעגקירוצ רע זיא ,רערעכייר ַא ןוא רערעֿפײר ַא
 יד טינ ןיוש זיא סָאד רעּבָא .ןּבױהעגנָא טָאה רע רעכלעוו טימ ,טײקכַאֿפ
 ערעֿפיט ַא ,ערעכעה ַא ,עיינ ַא זיא סָאד .רעדיל "רעריּביס, יד ןוֿפ תוטשּפ
 -:ייא יד .סולשּפָא ןוֿפ רָאנ ,ּבױהנָא ןוֿפ טינ טײקכַאֿפנײא יד .טײקכַאֿפנײא
 ..זיירק םענעסָאלשעג ןוֿפ רָאנ ,עיניל רעדַארג רעד ןוֿפ טינ טײקכַאֿפ

 :טגָאזעג קיווייל טָאה ,"דנַאל סמענייק ןיא; לקיצ ןייז ןיא

 -- עלַא ןוא וד ןוא ךיא
 ,רעטרעוו ןוֿפ גנַאלקּפָא רעד ןענייז רימ
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 .טדערעגסױרַא ןרעוו טינ ןענעק סָאװ

 -- עלַא ןוא וד ןוא ךיא

 םיוש רעטרעוװילגרַאֿפ ,רעסיױו רעד ןענייז רימ

 עטקיטשרעד ןּברַאטש סָאװ ,רעטרעוו ןוֿפ

 ..ןפיל יד ןוֿפ םעלק ןיא

 טנרעלעגסיוא ןיוש ךיז טָאה רע .טגָאזעג טינ רעמ טציא סע טלָאװ רע
 ױזַא טָאה רע ."טדערעגסױרַא ןרעוו טינ ןענעק סָאװ ,רעטרעוו; ןדײרוצסױרַא
 רעטסיימ ַאזַא ןרָאװעג זיא רע ,ןֿפַאש ןייז ןוֿפ טנעמורטסניא םעד טשרעהַאּב
 סנַאוינ ןייק ,טכודעג ךיז טָאה ,רעמ ָאטינ זיא'ס זַא ,טרָאװ ןשיטעַאּפ ןוֿפ
 רע סָאװ ,עיזַאטנַאֿפ ןוֿפ לַאֿפניײא ןייק ,ליֿפעג ןוֿפ רעטיצ ןייק ,קנַאדעג ןוֿפ
 :קורדסיוא ןלעטּבוס ןייק רַאֿפרעד ןּבָאה טינ לָאז

 ,ןענייוו טָאטשנָא
 -- רעטרעוו ךיא קנירט
 ,עטגָאזעג טינ
 .עטרעהרעד -- ךָאד

 טינ טסייה סָאד ,קידלמַאטש ַא םיא ייּב ךָאנ ךיז טֿפערט ןעוו-טינדןעוו
 ַא ןייז וצ, -- זַא ,תמא ,ןייז ןעק ,ץלַא ךָאנ זיא סע ןוא ,דיל רָאלק ןייק
 ."טרעשַאּב לָאמ עלַא טינ םיא זיא ,רעטרעהרעד ַא ןייז וצ ,רענענַאטשרַאֿפ
 רבוג ןיוש טָאה ןײלַא רע .דלוש ענעגייא ןייז טינ ןיוש רעמ זיא סע רעּבָא
 עלַא טינ ץלַא ךָאנ זיא םיא ּביוא ןוא ."טרָאװ ןוֿפ שינעלמַאטש, יד ןעוועג
 ,רַאֿפרעד סע זיא ,רעטרעהרעד ַא ,רענענַאטשרַאֿפ ַא ןייז וצ טרעשַאּב לָאמ
 רעניד ןענייז עכלעוו ,ןכַאז ןגָאז וצ לָאמ שרעדנַא ןַא זדנוא טָאה רע לייוו
 -לעוו ,ןכַאז ענױזַא --- ,דליּב ןטסלוֿפ םענוֿפ רעלוֿפ ןוא טרָאװ ןטסניד םענוֿפ
 ןיא ןעקניזנירַא ױזַא; -- רָאנ ןדייס ןקירדסיוא טינ שרעדנַא ןעק ןעמ עכ
 יד זדנוא רַאֿפ סיוא טלָאמ ןיילַא טעָאּפ רעד יוװ טָא ..."םוטש ןרעוו זיּב טרָאװ
 םעניא רעדיל יד ןוֿפ סנייא טסייה סע יװ ,"ןכַאז ןוא טרָאװ, ןוֿפ עמַארד
 ;(1940 -- 1937) "ןדע-ןג ןוֿפ רעדיל, לייט ןטייווצ

 ,רעלוֿפ -- ןכַאז ,רעניד טרעוו טרָאװ
 .יײז ןשיוצ רעסערג טסקַאװ טנַאװ
 -- רעלוד ַא טגָאלש ךיז טנַאװ ןיא ּפָאק
 .ױזַא טנַאװ ןיא ךיוא ךיא גָאלש
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 ,ןלעֿפ ןּביז רעטרעוו ןוֿפ סייר ךיא
 ,לייש ןוא לייש ךיא ןצכעלָאש
 ןלעה ןיא טכיול ַא טיג סע זיּב
 .ליוה ,ןֿפָא ןרעק עֿפיטס

 ןרעק טעוו טָא :ךיז ײרֿפ ךיא ןוא

 ,ןײרַא ץרַאה סנכַאז ןיא ךיילג

 ןרעוו טסלָאמַאד לעװ ןיילַא ךיא

 .ייז םולח ךיא יו יױזַא טָא

 .ךיז טסיזמוא טײרֿפעג ,ןיינ רעּבַא

 ,רעטש ,גנולכיורטש -- רימ םורַא ץלַא

 ךיז טסילשראֿפ ךיז ןיא ךַאז עדעי

 .רעמ רעדמערֿפ ןוא דמערֿפ טרעוו ןוא

 רעקיד ,רעּבערג ןרעוו ןכַאז
 ,סָאלש ףיוא רעטלגיררַאֿפ ןוא
 רקיע ןוֿפ טולג ןיא טרָאװ סָאד ןוא
 .תוא ןטצעל זיּב ּפָא טקיטולּב

 סע ןעװ ,טקיטולּב סע ןוא ,גנע וצ ןכַאז יד רַאֿפ זיא טרָאװ סָאד

 ןוֿפ ןייּפ ,טרוּבעג ןוֿפ טולּב זיא'ס רעּבָא ,ןעמענניירַא ךיז ןיא ייז טוואורּפ

 ..ןֿפַאש ןוֿפ קילג ...ןֿפַאש

 ןכוז ןוֿפ קילג ןוא ןייּפ םעדיטָא ןגעוו ןּבירשעג טָאה טעָאּפ ןייא טינ

 ,טלָאמַאד אקווד טגָאזעג סע טָאה קיווייל ."רקיע ןוֿפ טולג ןיא טרָאװ סָאד,

 ןוֿפ ןצכעלָאש ןלייש ןוא ןלייש וצ טנרעלעגסיוא טוג ױזַא ךיז טָאה רע ןעוו

 ."ליוה ,ןֿפָא ןרעק עֿפיט'ס ןלעה ןיא טכױל ַא טיג סע זיּב, .טרָאװ

 טגנילעג רעטכיד םעד ןעוו ,טלָאמַאד ,ךיז טײטשרַאֿפ ,טריסַאּפ סָאד

 .םיא סע טנילעג לָאמ עלַא טינ .ןצכעלָאש ענייז עלַא טרָאװ ןוֿפ ןלײשוצּפָא

 רעדירּב? ןיא קיטרַאנגײא ױזַא טגָאז רע יוװ) זַא ,ץלַא ךָאנ טֿפערט סע ןוא

 :("רעדיל --- עניימ

 ןכָארקרַאֿפ ףיט ןענייז רימ

 ,ןטייקמורק ןוֿפ םוהּת ַא ןיא

 ןכָארּבעצ ךייא טימ גיל ךיא

 .ןטייקמוטש רעקיטש ףיוא
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 .רעירֿפ יו ,רענעטלעז ךס ַא ,רענעטלעז טציא ןיוש טֿפערט סָאד רעּבָא

 סע זיּב ,טרָאװ ןוֿפ ןצכעלָאש יד טלייש ןוא טציא ןיוש רע טלייש בור סָאד

 רעמ ַא ,רעגייטש ַא ,ןעד ןעמ ףרַאד ...ליוה ,ןֿפָא ןרעק עֿפיט'ס טכייל ַא טיג
 לעה ױזַא טכייל ַא זדנוא טיג סָאװ ,רעד יװ ,ןרעק ןֿפיט ןוא ןליוה ןוא םענעֿפָא
 רעייז ןגעו דיל םעד ,"טעָאּפ עשידיי; דיל םעניא קירעיורט ױזַא ןוא
 ?טייקטנלע רעשיגַארט

 ,רעגניֿפ עטלַאק ףיוא טרָאוװ רעזדנוא ןוֿפ טולּב סָאד

 ;טנעמעצ ןרעטלעק ךָאנ ףיוא -- רעגניֿפ ןוֿפ

 ,רעגניז עכעלרעכעל ,עטמעשרַאֿפ ,ָא

 .טנעוו ריֿפ ערעטמעשרַאֿפ ןיא עטקוררַאֿפ

 ,רעטיר עטּבילרַאֿפ עשידניק יו ,רימ ןוא

 -- סָאמ רעטּפַאכעגרעּביא טימ ,טָאכיק ןָאד יו

 ,רעטיצ רעזדנוא טימ ןרעטיצ ןּבילּב רימ

 .תוא ןוא טרָאװ ןדעי רעּביא ,טנלע ןיא

 רעדילג עטצײרעגֿפױא טימ ,ץעק יו ,לָאמַא ןוא

 -- ,גרָאז ןוֿפ טריװרַאֿפ ךעלצעק ערעייז ןפעלש

 רעדיל ערעזדנוא זדלַאה ןרַאֿפ רימ ןפעלש יזזַא

 .קרָאידינ ןוֿפ ןסַאג יד רעּביא ןייצ יד ןשיווצ

 ןוא טרָאװ ןדעי רעּביא טנלע ןטסֿפיט ןיא ןרעטיצ ןּבילּבעג זיא רע ,עי

 ,ןּבעל ןוֿפ ןיז רעד ןרָאװעג ןיילַא יוװ ױזַא זיא תוא רעד ,טרָאװ סָאד .תוא

 ..ןּבעל ןיא ןכוז וצ םיא טרעהעגֿפױא טינ טָאה רע שטָאכ

 .טכערעג זיא גנונָאמ ןייד ,רָאלק זיא טרָאוװ ןייד

 ןטלַאה ךיז זירּפ ןדעי םוא עלַא ןחמ רימ

 ,טכעלֿפעג-תוא ןטסדנימ ןָא ,גנַאלק ןטסניד ןָא

 ןטלַאטשעג וצ ןּבעל סָאד ןרעהֿפױא טינ יּבַא

 ןקידלּכה-ךס ךָאד ,ןטרעּבױשעצ לסיּבַא ,ןטשרע םעניא רע טגָאז ױזַא

 ייוצ עקיזָאד יד ."רעטסעווש רעקיצרעהמרַאּב רעד וצ רעדיל, יד ןוֿפ דיל

 ,םעד ךָאנ ןיוש טסייה סָאד ,1927 ןיא ןּבירשעג רע טָאה רעדיל קילדנעצ
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 ףיוא ןיוש טרעטיצ טרָאד ןוא ָאד ןוא ,עירָאטינַאס יד ןזָאלרַאֿפ טָאה רע יו
 ךיז טליֿפ ךָאד .ורמוא רעקישיור סנּבעל םעד -- לָאמַא רעדיוו -- ייז ןיא
 רעד ןיא טכיירגרעד טָאה טעָאּפ רעד סָאװ ,טײקֿפײר עליטש עיינ יד ייז ןיא
 טקירדעגסיוא קיטֿפערק ױזַא טָאה רע סָאװ ןוא ,"ןדע-ןג; ןוֿפ טייקליטש
 ַאק רעדָא ,"לּפע עקיטייצ , יו ,ןעגנוֿפַאש עשיריל עטקידנערַאֿפ ענױזַא ןיא
 רערָאלק רעיינ ןייז ןוֿפ רעטסומ ַא זיא עטשרע סָאד ."רעמ טינ ןוא --- זָארג
 סָאװ ,טײקכַאֿפנײא ,רעטצעל ,רעיינ ןייז ןוֿפ -- עטייווצ סָאד ,טייקכעלדליּב

 ױזַא טלייש סָאװ ,טײקכַאֿפניא רעד -- .,ןרָאװעג טנָאמרעד ןיוש רעירֿפ זיא
 -ערג רעד טֿפַאשעגּפָא יו ױזַא טרעוו סע זַא ,"טרָאװ ןוֿפ ןצכעלָאש ,, יד ּפָא
 :עזָארּפ רעטרעטיילעג ןוֿפ ןושל םעד ןוא ןזרעֿפ ןוֿפ ךַארּפש רעד ןשיווצ ץענ

 זָארג-ןירג

 -- העש-ןגרָאמ ןוֿפ

 זדנוא ןשיווצ טנַאוװ יד

 .ָאטינ רעמ זיא

 ריט וא רעױט

 ;רעטש ןייק טינ רעמ זיא

 ,זָארג ַא ןיילַא ןיּב ךיא

 .רעמ טינ ןוא -- זָארגַא

 !"םיקמעממ, דיל עכעלטֿפַאשקנעּב-זעיגילער-ףיט סָאד רעדָא

 -- םיקמעממ

 ריד וצ ףור ךיא

 ;שינעֿפיט רעד ןוֿפ

 ,ריד וצ טעּב ךיא
 ריד וצ טנעה עניימ קערטש ךיא

 שינעֿפיט רעד ןוֿפ

 ,ריד וצ טנָאקרעד ןייז ליוו ךיא

 ,ריד וצ טנעָאנ ןייז ליו ךיא

 ,ןרירנָא ךיד לי ךיא

 ,ךיד ןכיירגרעד ליוו ךיא
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 -- ריד וצ ןּבױהֿפױא ךיז ליוו ךיא
 ..שינעֿפיט רעד ןֿפ

 .רעװַאלסַארּב ןמחנ 'ר ַא ןוֿפ ןָאט םעניא וװ"זַאא ,וו"זַאא

 ךיז טּביױהרעד סָאװ ,דיל ַא זיא'ס ,עי ?דיל ַא סע זיא !עזָארּפ סע זיא

 .עזָארּפ ןוֿפ טײקכַאֿפניא רערעטיול רעד וצ זיּב

 "רעדעב יד ואו ,ןטרָאד 3

(1937) 

 -- ןוא רעוונעד ןיא עירַאטינַאס יד ןזָאלרַאֿפ קיווייל טָאה 1936 רעמוז

 -סונַאמ ץוח ַא .קרָאי-וינ ןייק קירוצ טרעקעגמוא ךיז -- רעטקרַאטשעג ַא
 עטשירֿפעגּפָא טכַארּבעגטימ רע טָאה -- רעדיל ןוא סעמַארד ןוֿפ ןטּפירק
 טָאה ושָאטַאּפָא ףסוי רבח ןוא טנײרֿפ ןטנעָאנ ןייז טימ םענייאניא .עיגרענע
 עשירַארעטיל עסיורג ןּבעגסױרַא ןוא ןריטקַאדער וצ ןּביױהעגנָא 1926 ןיא רע
 ,(דנעּב ןּביז סױרַא ןענייז טציא זיּב) "רעכיּבלמַאז; ןעמָאנ ןטימ ןעגנולמַאז
 "נוא ןָא ,רעּביירש עשידיי ואוו ,רעכיּבלמַאז עשירַארעטיל ןוֿפ טייקיטיונ יד.

 רַאֿפ ץַאלּפ ןעניֿפעג ןענעק ךַאד ןייא רעטנוא ןלָאז ,טרָאניױאו ןוֿפ דיישרעט
 ןיא ןענעק ןלָאז ןטנַאלַאט עקידנעמוקֿפױא עיינ ואוו ןוא ,ןטעּברַא ערעסערג
 ,טציא זיא טייקיטיונ עקיזָאד יד --- ,תוחוּכ ערעייז ןריטסעֿפינַאמ תובחר רעמ
 ."זיא טינ ןעוו יו רעסערג -- ,עיצקַאדער יד טרעלקרעד טָאה

 -עג ךיז קיווייל .ה ןוא ושָאטַאּפָא .י ןּבָאה ןיײלַא רַאֿפרעד רָאנ טינ רעּבָא
 ךימ ןּבָאה --- ,ערעזדנוא הנווּכ-טּפיױה יד, ."רעכיּבלמַאז; ןּבעגוצסױרַא ןעמונ

 וצ זיא -- ,ןרָאטקַאדער יד ןוֿפ גנורעלקרעד רעד ןיא רעטייוו טנעיילעג
 שטנעמ םוצ גנואיצַאּב עוויטיזָאּפ ַא ןּבָאה סָאװ ,רעּביײרש יד ןרירטנעצנָאק
 עּביל ןיא סיוא ךיז טקירד סָאװ ,גנואיצַאּב ַא -- ,םורַא ןצנַאג םוצ ןוא
 שטנעמ םוצ גנואיצַאּב ַא :לעטשנייא ןשיטסילַאיצַאס ןרענָאיצולָאװער םוצ
 רעּביא טּכעל רע סָאװ ,ןעגנוּבעלרעּביא-המשנ עטריצילּפמָאק ענייז וצ ןוא
 זיא סָאד ,ןונ .*קלָאֿפ שיגַארט טלַא ןַא ןוֿפ לייט ַא יו יא ,דיחי ַא יװ יא

 טקירד סָאװ ,גנואיצַאּב, יד ןעוועג שטשוטמ זיא טּפיוהרעד .רָאלק טינ ןעוועג
 סָאװ ."לעטשנייא ןשיטסילַאיצַאס ןרענָאיצולָאװער םוצ עּביל ןיא סיוא ךיז
 סָאװ ,לעטשנייא רעד ?לעטשנייא רעשיטסילַאיצָאס רערענָאיצולָאװער ַא רַאֿפ
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 -סילַאיצָאס רערענָאיצולָאװער רערעלוּפָאּפ רעד ןוֿפ טנַאקַאּב טוג זדנוא זיא
 םוצ גנואיצַאּב, ַא טימ טינ ךיז טמַארג רע דָארג רעּבָא ?רוטַארעטיל רעשיט
 טּבעל רע סָאװ ,ןעגנוּבעלרעּביא-המשנ עטריצילּפמָאק ענייז וצ ןוא שטנעמ
 "עג יד ."קלָאֿפ שיגַארט טלַא ןַא ןוֿפ לייט ַא יוו יא ,דיחי ַא יו יא רעּביא
 רעמ ןָאט וצ טָאה רוטַארעטיל עשיטסילַאיצָאס-רענָאיצולָאװער עכעלטנייוו
 סָאװ ןוא ,ןעגנוּבעלרעּביא-המשנ עטריצילּפמָאק טימ יו ,ערַאטנעמעלע טימ
 ןטימ ךעלטנייוועג םיא יז טיײּברַאֿפ ,"קלָאֿפ ןשיגַארט ןטלַא; םוצ ךייש זיא
 .טַאירַאטעלָארּפ ןקידרעֿפָאה ןגנוי

 "ייא ןַא ןריא טַאהעג ןעניז ןיא טָאה "רעכיּבלמַאז, ןוֿפ עיצקַאדער יד
 סָאװ .םזילַאיצָאס ןרענָאיצולָאװער ןוֿפ חסונ ,ןכעלטנייועג טינ ,םענעג
 ,רָאלק גונעג טינ סע זיא ןיילַא ריא זַא ,ארומ ּבָאה ךיא ?חסונ ַא רַאֿפ סע זיא
 ,םעד ךרוד ךיז ןשיווצ ןדנוּברַאֿפ רעמ עקַאט ןענייז רעטעּברַאטימ עריא ןוא
 ,ךַאד ןייא רעטנוא ןטעּברַא ערעסערג ערעייז רַאֿפ ץַאלּפ ןעניֿפעג ייז סָאװ
 ןַא רעדָא רעשיטסילַאיצָאס:רענָאיצולָאװער רעטמיטשַאּב ַא סעּפע ךרוד יו
 ןוֿפ סרעּבעגסױרַא יד ןּבָאה שטנואוו ןעמורֿפ ַא ךָאנ .עיֿפָאזָאליֿפ-סנּבעל רעדנַא

 ןלָאז "רעכיּבלמַאז; ןיא זַא -- ,זיא סָאד ןוא -- ,טַאהעג "רעכיּבלמַאז,

 לָאז סע ןוא ,דנַאּברַאֿפנטַאר ןוֿפ סרעּביירש עשידיי יד ןקילײטַאּב ךיוא ךיז

 רעד ."רוטַארעטיל רעזדנוא טלייטעצ סָאװ ,הציחמ יד ןרעוו טלײטעגּפָא.
 -למַאז, ןוֿפ וטֿפױא-טּפיױה רעד .ןרָאװעג םיוקמ טינ זיא שטנואוו רעקיזָאד
 ןוֿפ ןעגנוֿפַאש עיינ ץוח ַא ךיז טימ טגנערּב דנַאּב רעדעי סָאװ ,זיא *רעכיּב
 קיטירק ,סעמַארד ,רעדיל ,סעמעָאּפ ,ןעגנולייצרעד -- ,ןײלַא ןרָאטקַאדער יד

 ַא רַאֿפ סָאװ וצ סנייא ץלַא -- ,סרעּבירש עשידיי ערעגניי ןוֿפ ןעייסע ןוא
 .ןרעהעג טינ ןלָאז ייז גנוטכיר

 ַא ןרָאװעג זיא קיווייל .ה :ןעשעג סעּפע ךָאנ זיא 1936 רָאי םעד ןיא
 עדעי טקורד רע ואוו ,"גָאט. רעקרָאי-וינ ןוֿפ רעטעּברַאטימ רעקידנעטש
 .ןעלקיטרַא ךיוא ןוא רעדיל ךָאװ

 םוצ ןרָאװעג טריגילעד ּבולק-.נ .ע .ּפ ןשידיי ןוֿפ רע זיא 1926 ףוס

 -סָאנעוּב ןיא ןעמוקעגרָאֿפ זיא סָאװ ,סערגנָאק-.נ .ע .ּפ ןלַאנָאיצַאנרעטניא
 םעד רעטנוא ,סערגנָאק ןוֿפ גנוציז רעטֿפניֿפ רעד ףיוא .עניטנעגרַא ,סערייא
 "עטיל רעשידיי רעד ןוֿפ ןעמָאנ ןיא ,קיווייל טָאה ,ןעמָאר לושז ןוֿפ ץיזרָאֿפ
 "נַא ןשיווצ .םשור ןסיורג ַא טכַאמעג טָאה סָאװ ,עדער ַא ןטלַאהעג ,רוטַאר
 :טגָאזעג רע טָאה ,ןכַאז ערעד

 ןטס"-20 ןוֿפ ןרָאי יד ןיא רוטַארעטיל רעזדנוא ןוֿפ םעלּבָארּפ-טּפיױה יד,
 .ןלַאסרעװינוא ןוא ןלַאנָאיצַאנ ןוֿפ זעטניס םעד ןעניֿפעג וצ ױזַא יו זיא ה"י
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 -עטיל ןוא ןּבעל רעזדנוא ןוֿפ עמַארד:טּפיױה יד זיא סָאד -- טלעוװ ןוא דיי

 רעד ןוֿפ גנוזיילרעד רעלַאיצַאס רעתמא רעד ןָא זַא ,טנייה ןליֿפ רימ .רוטַאר

 ַא יו ןוא קלָאֿפ ַא יו ןדיי רימ ןלעוװ ,רעקלעֿפ עלַא ןוֿפ ,טלעוו רעצנַאג
 רענײמעגלַא רעד ןוֿפ דנַאטשוצ ןקיטנייה ןיא .ןרעװ טזיילעגסיוא טינ רוטלוק
 רענייק סָאװ ,קנַאדעג רעד ךעלנייּפ קרַאטש רימ זיא ,טלעוו רעד ןוֿפ רוטלוק
 שידיי רעזדנוא ןוֿפ ךוּת ןתמא םעד ןגעוו טינרָאג טעמּכ טסייו ךייא ןוֿפ

 יד רָאנ טנַאקַאּב רעדייל ןענייז טלעו רעד .רוטַארעטיל רעשידיי ןוא ןּבעל

 עשידיי יד ןוֿפ ןעמענ יד טינ רעּבָא ,ןריקנַאּב עכייר עשידיי יד ןוֿפ ןעמענ
 ןוא ןעמענ יד ,רעדייל ,טנַאקַאּב טינ ךייא ןענייז סע .רעקנעד ןוא רעטכיד
 ףיוא רוטַארעטיל ענרעדָאמ רעזדנוא ןֿפַאש ןוא ןעיוּב סָאװ ,יד ןוֿפ קרעװ יד

 -קנעּב ןוא ןשינעכוז יד רָאֿפ ךיז טימ ןלעטש סָאװ ,יד ןוֿפ ןעמענ יד ,שידיי
 רעד ןיא ,טלעו רעגיטסייג רעֿפיט רעּבָא ,רעשיגַארט רעזדנוא ןוֿפ ןטֿפַאש
 ןעמענ יד ,גנורעדנע-טלעוו ןוא ךָארּברעּביא-טלעװ ןוֿפ עכָאּפע רעקיטנייה

 רעשירָאטסיה רעסיורג רעד טימ ייס ןדנוּברַאֿפ םיטניא ןענייז סָאװ ,יד ןוֿפ
 ןוא ,ןסַאמ-סקלָאֿפ עקידנדייל ערעזדנוא ןוֿפ גנורַאֿפרעד רעשירעריטרַאמ ןוא
 ןוא עטקירדרעטנוא עלַא טימ ןעמַאזוצ ןריֿפ ייז סָאװ ,ףמַאק רעייז טימ ייס

 רעקידרשוי רעמ ןוא רעסעּב ַא רַאֿפ טלעוו רעצנַאג רעד ןוֿפ עטגלָאֿפרַאֿפ

 ,ןרוטַארעטיל עשיאייּפָאריײא יד ןוֿפ רעלטסניק עטסעּב יד וליֿפַא .גנונעדרָא
 רעכעלשטנעמ רעד ןיא ןיירַא ןקוק סָאװ ,ןטנווייל עטיירּב ןוֿפ ןטסילעװָאנ יד
 ,ייז ןעעז סָאװ -- ןּבעל ןוֿפ דוס ןטצעל םעד -- דוס םעד ןכוז סָאװ ,המשנ

 רעּבָא .רעמ טינ ,זדנוא ןיא ייז ןעעז קיטָאזקע -- ?זדנוא וצ וציןעייג ייז ןעוו
 זיא סע .קיטָאזקע ןייק טינ זיא רוטַארעטיל ןייז ןוא קלָאֿפ ַא ןוֿפ ןּבעל סָאד
 ןקיטלַאטשעג וצ ןליוו רעסיורג -- זיא רוטַארעטיל ןייז ןוא ;קיגַארט עֿפיט

 ךָאנ טֿפַאשקנעּב עֿפיט -- .ןעמרָאֿפ עמיטניא ענייז ןיא קלָאֿפ ןוֿפ ןּבעל סָאד

 -לעֿפ יד טימ ןּבעלנעמַאזוצ ןכעלדירֿפ ןלוֿפ ךָאנ ,גנואיירֿפַאּב ךָאנ ,גנוזיילרעד

 טסנוק רעד ןוֿפ טֿפַאשקנעּב יד ןוא ךוּת רעד זיא סָאד .טלעוו רעד ןוֿפ רעק
 ,טכַאמ ןוֿפ הוואג ןייק ,םזיּבָאנס ןייק טינ טגָארטרַאֿפ טסנוק עתמא יד .ללכּב

 עשירעלטסניק עסיורג יד ףיט ןצעש ןוא ןטכַא רימ .עיצַאנימירקסיד ןייק

 טינ רעּבָא ןטכַא רימ ;ןרוטַארעטיל עשיאייּפָארײא יד ןוֿפ ןעגנוכיירגרעד
 ןּבָאה סָאװ ,ןכַאז רַאֿפ סעיגעליװירּפ ךיז ןעמענ ייז ּביוא ,טינ ייז ןצעש ןוא

 .םזיּבָאנס רימ ןצעש רעקינייו ךָאנ ןוא ,טינ תוכייש םוש ןייק טסנוק טימ

 עניילק ןוֿפ ןרוטַארעטיל יד יּבגל סױרַא ןזייוו ןרוטַארעטיל עקינייא סָאװ

 ןוא טייקיצייג-טולּב ,סַאה:ןסָאר ןוֿפ ןכירטש יד ןטכַארַאֿפ רימ ןוא ,רעקלעֿפ

 -טלעוו רעקיטנייה רעד ןוֿפ םינּפ םעד ןקידנואוועצ סָאװ ,האנש רעשיטסידַאס

 .."רוטַארעטיל
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 רעֿפרַאש סקיווייל טכַאמעג טָאה קורדנייא ןקרַאטש סרעדנוזַאּב ַא רָאג
 ןעמענוצנייא טכוזעג ןיוש טלָאמַאד טָאה סָאװ ,םזיצַאנ םעד ןגעק טסעטָארּפ
 ןעמונעג טינ סע ךיז טָאה יז -- ןוא טלעוו עצנַאג יד ןרעטצניֿפרַאֿפ וצ ןוא
 גנורעּפרעקרַאֿפ יד ,טהנעטעג קיווייל טָאה ,ןייז וצ טָאטשנָאג ..ןצרַאה םוצ
 וצ טָאטשנָא ,עטקירדרעטנוא ןוא עמערָא יד ןוֿפ רעצישַאּב ,ןסיוועג ןוֿפ
 טרָאװ סָאד זיא -- טלעוו רעיינ ַא רַאֿפ ףמַאק ןיא ןעייטש סָאװ ,יד ןֿפלעה
 "עג טקעדרַאֿפ סָאװ ,לטנַאמ-קעדוצ ַא ןרָאװעג עּפָאריײא ןוֿפ רעדנעל ךס ַא ןיא
 סעירָאעט עקיניזנַאװ עטרעּפמולעגמוא ,המחלמ ,גנוסיגרַאֿפ-טולּב ,ןטייהניימ
 רוטַארעטיל יד .ןטקילֿפנָאקיןסַאר ןוא עצעהיןסַאר ןוֿפ ,םזיניװָאש-ןסָאר ןוֿפ
 ןשטנעמ ףיוא ןוא רוטלוק רעד ףיוא ןעמָארגָאּפ טכַאמ ןעמ יו וצ-טקוק
 -סעּב עריא טנערּב םזירעלטיה רעד יו וצ-טקוק רוטַארעטיל יד .טגייווש ןוא
 טּברַאֿפ רוטַארעטיל יד ...טגייווש ןוא -- ןעמַאלֿפ-רעטייש ףיוא קרעװ עט
 רעד ןוֿפ ןסיוועג סָאד .רעטרעוו עשירענגיל ןוֿפ ּברַאֿפ טימ םינּפ ריא סיוא
 .."ןּברַאטש םייּב טלַאה ,קנַארק זיא טייצ רעקיטציא רעד ןיא רוטַארעטיל

 ןוא סטלעוו רעד ןוֿפ טייהקנַארק עכעלרעֿפעג יד-טָא טָאה רענדער רעד

 ;ןטקַאֿפ טימ טרירטסוליא ןסיוועג סרוטַארעטיל ריא |
 דנַאלסור ןקילָאמַא ןיא ןעמָארגָאּפ עשירַאצ יד ןוֿפ טייצ רעד ןיא,

 ןוֿפ טייצ ןיא .יקרָאג ַא ,ָאקנעלָארָאק ַא טסעטָארּפ טימ ןֿפורעגּפָא ךיז טָאה
 זיא ןלױּפ ןעוו ,טייצ רעד ןיא .אלָאז ַא ןֿפורעגּפָא ךיז טָאה סעצָארּפ-סוֿפיײרד

 -עקצימ ךרוד רוטַארעטיל ריא ןוֿפ ןסיוועג סָאד טָאה ,טֿפַאלקשרַאֿפ ןעוועג
 ןסיוועג סָאד טציא זיא ואו .טלעו יד טמערוטשעג יקצַאוװָאלס ןוא שטיוו

 ןוֿפ ןסיוועג סָאד טציא זיא ואוו ,טּפױהרעד ,ןוא רוטַארעטיל-טלעוו רעד ןוֿפ
 ,רעּבײרש עשילױוּפ יד ןגײװשרַאֿפ סָאװרַאֿפ ?רוטַארעטיל רעשיליוּפ רעד
 רָאֿפ ןעמוק סָאװ ,ןדיי ןגעק ןעמָארגָאּפ יד ,ּבולק-ןעּפ ןוֿפ רעדילגטימ יד

 (* *!ןליוּפ ןיא
 -גנָאק-.נ .ע .ּפ ןֿפױא טירטסױרַא רעקידריו ןוא רעטסיירד סקיווייל

 רעצנַאג רעד ןיא גנוניימ עכעלטנֿפע עשידיי יד טרעדורעגֿפױא טָאה סעד
 םעד ןּבעגעג םיא טָאה ןעמ ואוו ,עניטנעגרַא ןיא סרעדנוזַאּב רָאג ןוא טלעוו
 םיא ןגעוו ךוּבלמַאז ןלעיצעּפס ַא ןּבעגעגסױרַא ןוא םינּפ-תלּבק ןטסקיצרַאה

 "ורוא ןיא טלעטשעגּפָא ךיז רע טָאה םייהַא קירוצ געוו ןֿפױא .ןֿפַאש ןייז ןוא

 ןט:11 ,םערייא-סָאנעוּב ,"עסערפ יד, ןיא טכירַאּב םעד טול טריטיצ (י

 ,1956 ,רעּבמעטפעס
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 ַא ךָאנ טכַאמעג רע טָאה רעטעּפש רָאי ַא טימ .עיליזַארּב ןיא ךיוא ,יַאווג
 ,לארשייץרא ןייק --- טרָאד ןוֿפ ןוא ,עּפָאריײא ןייק לָאמ סָאד -- עזייר עקיטכיוו
 ןעוועג רע זיא עּפָאריײא ןיא .םישדח יירד עצנַאג טכַארּברַאֿפ טָאה רע ואוו
 ,"סערגנַאק-רוטלוק ןשידיי ןכעלטלעװלַא, רעזירַאּפ םעד ןוֿפ רעמענלייטנא ןַא
 -רַאֿפ-רוטלוק רעשידיי רעכעלטלעװלַא, רעד ןרָאװעג טערנירגעג זיא סע ואוו
 רעד ןוֿפ דילגטימ ַא רַאֿפ ןרָאװעג ןּבילקעגסיוא זיא רע ."ףוקיא, -- *דנַאּב

 ןעוועג זיא רע רעכלעוו ןיא ,עיצַאזינַאגרָא רעד ןוֿפ גנוטלַאװרַאֿפ רעלַארטנעצ
 ןסָאלשעג רָאי םענעי טָאה דנַאּברַאֿפנטַאר יו םעד ךָאנ .19239 זיּב ויטקַא
 ױזַא ,"ףוקיא, ןזָאלרַאֿפ קיווייל .ה טָאה ,דנַאלשטייד-יצַאנ טימ ךַאמּפָא ריא
 ַא טימ "טײהיײרֿפ, ןיא טֿפַאשרעטעּברַאטימ ןייז טלעטשענּפָא טָאה רע יו
 טסירגַאּב ןּבָאה ןטסינומָאק עשידיי רענַאקירעמַא יד ןעוו ,רעירֿפ רָאי ןעצ
 . ןורבח ןיא םָארגָאּפ ןשיּבַארַא םעד *דנַאטשֿפױא ןַא; יו

 ןּבָאה לארשי-ץרא ןיא םישדח יירד ןעגנערּברַאֿפ ןייז ןוֿפ ןקירדנייא יד
 טרָאװ-סגנונעגעזעג,, ןייז ןיא טקירדעגסיוא ךיז טָאה רע יוװ ,"טשרעהַאּב, םיא
 -יּברַאֿפליֿפ רעשירעֿפעש רעייז טימ -- ,"טֿפַאשרעטעּברַא רעשידיי רעד וצ
 -ייֵל טָאה *טרָאװ-סגנונעגעזעג, ןקיזָאד םעד ןיא (+ ."טײקשיטַאמַארד ןוא טייק
 גנודניּברַאֿפ ןיא ןעגנוניימ ןוא ןעגנומיטש ענייז טקירדעגסיוא ,בגא ,קיוו
 -ירעד ,רימ ןלעוו .ןּבעל ןשידיי םענוֿפ סעגארֿפ עקיטכיוו רעייז עקינייא טימ

 רעקיזָאד רעד ןוֿפ ןלעטש ,עשיטסירעטקַארַאכ רעמ ,עכעלטע ןריטיצ ,רעּב
 וצ ,טגָאזעג רע טָאה ,טּבערטשעג ּבָאה ךיא יו ,טייצ עגנַאל ַא ןיוש, :עדער
 ןטימ ןדנוּבעג ןעוועג זיא רעניימ ןּבערטש רעקיזָאד רעד .לארשי-ץרא ןכוזַאּב

 ךיז ּבָאה ךיא סָאװ ,לָאמ סעדעי .ןּבעל ןשידיי ןוֿפ סעגַארֿפ סקעלּפמָאק ןצנַאג
 ּבָאה ,ןּבעל ןשידיי ןגעוו ןוּבשח ןכעלרעניא ןרעֿפיט ןיימ טימ ןֿפָארטעגנָא
 ּבָאה ךיא רעדייא ,ריֿפסיוא םוש ןייק ןכַאמ טינ רָאט ךיא :טגָאזעג ךיז ךיא
 ךָאנ ,טציא .לארשי:ץרא ןיא בושי ןשידיי םעד םינּפ-לא-םינּפ ןעזעג טינ
 טרעוו לארשי-ץרא טימ :ךיז וצ ךיא גָאז ,םיא טימ שינעגעגַאּב רעטצעל ןיימ
 -ירָאטסיה רעד .ךיירסטלַאהניא רעמ ,רעצנַאג ,רעלוֿפ ןּבעל עשידיי סָאד

 -ץרא טימ טקיטכערַאּב רעמ ןרעוו ןּבעל ןשידיי ןוֿפ קיגָאל ןוא ןיז רעש
 ַא רימ ןּבָאה יצ :עגַארֿפ יד טקינײּפעג ךימ טָאה ןָא קידנעטש ןוֿפ .לארשי

 עלַא ןייזטסואווַאּב ןיימ ןיא ןגָארטעג ּבָאה ךיא ?דנַאל ןקיזָאד ןֿפױא טכער
 לארשי-ץרא ףיוא טכעד ַאזַא זַא ,ןזיוורעד ,גולֿפ ןיא ,ןּבָאה סָאװ ,ןוויטָאמ

 .1937 ,רעּבמעצעד רעטי1 ,קרָאי-ינ ,*קנַאדעג רעשירַאטעלָארּפ. (*
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 ,המשנ רעד ןיא קיניועניא ,ןזעוו ןיימ ןיא ףיט רעּבָא .טינ רימ ןגָאמרַאֿפ
 ּבָאה ךיא ּביוא ןוא .קנַאדעג ןקיזָאד ןטימ ןכַאמ םולש טנעקעג טינ ךיא ּבָאה
 -- טציא ךיוא ךיא ןיּב ַאזַא ןוא --- ןטסישידיי יד וצ טרעהעג ןרָאי עניימ עלַא

 ריא וצ ןוא שידיי וצ עּביל ןיימ זַא ,טריּפשעג טינ ךיז ןיא לָאמנייק ךיא ּבָאה

 רימ ןשיװצ גנודייש ַא ןייז לָאז עכלעוו ,הציחמ ַא ןֿפַאש לָאז רוטַארעטיל
 ןשידיי םייּב עגַארֿפ-ןכַארּפש יד .לארשי-ץרא ןיא גנואיוּב רעשידיי רעד ןוא
 -ַארד רעשירָאטסיה רעד ןוֿפ טכיל ןיא ןעמונעגֿפױא דימּת ךיא ּבָאה קלָאֿפ
 ,"םזיא , םעד ןוֿפ טינ ּפָא טגנעה רעטנָאלּפ רַיא ןוֿפ גנולקיװֿפױא יד סָאװ ,עמ
 טּפעלש רעכלעוו ,"םזיא , םענוֿפ טינ ןוא ,שידיי ךָאנ ךָאנ ךיז טּפעלש רעכלעוו

 -טנערַאֿפ טינ רעכיז רימ ןלעוו םעלּבָארּפ עקיזָאד סָאד .שיאערּבעה ךָאנ ךָאנ ךיז

 ןטקַא-טלַאװעג ךרוד ,ןעגנוניישרעד עשיטַאמַארדָאלעמ ,עשידנוש ךרוד ןרעֿפ
 טרעֿפטנערַאֿפ טעװ עגַארֿפ עקיזָאד יד .טײקנסיררַאֿפ רערענָאיצקַאער ןוא
 טָא .גנוקידנעטשרַאֿפ רעקיטייזגעק ןוֿפ געוו ןלערוטלוק ןֿפױא רָאנ ןרעוו
 רירַאּב ןיא ןעמוק רימ ןעוו ,קיטיינ זדנוא זיא עכלעוו ,גנוקידנעטשרַאֿפ ענעי
 טימ טלַאװק סָאװ ,קלָאֿפ רעזדנוא ןוֿפ ןשינעֿפרעדַאּב עטסקידעּבעל יד טימ

 ןּבעל ףיוא טכער ןייז ןיא ןוא םויק ןייז ןיא ןּביילג ןוא תוחוּכ עקידנֿפַאש
 טֿפמעק קלָאֿפ סָאד-טָא סָאװ ,ףמַאק םוצ טיײקיאעֿפ רעד ןיא ןוא טלעוו רעד ןיא
 טעוו'ס ואוו ,גנונעדרָא ןַא -- טלעו רעד ןיא גנונעדרָא רעדנַא ןַא רַאֿפ
 .טֿפַאשטנײֿפ-רעקלעֿפ רַאֿפ ןוא גנוליײטעצ:ןסָאלק רַאֿפ ץַאלּפ ןייק ןייז טינ
 -ַאיצָאס ןיימ ןוֿפ םַאר רעד ןוֿפ ןעמענסיױרַא טינ ךיא ןעק לארשי-ץרא ךיוא

 עלַא טימ טּבערטש סע רעכלעוו וצ ,הלואג עלַאנָאיצַאנ יד .טלעוו רעשיטסיל

 ןסיורג ריא ןעמוקַאּב טעוו ,לארשי:ץרא עשידיי סָאד עיגרענע ןוא תוחוּכ
 -ָאס רעד טימ גנוטֿפעהַאּב ןוא טייקינייא רעלוֿפ רעד ןיא רָאנ ןיז ןתמא

 יד ,לארשי-ץרא זַא ,ןלעטשטסעֿפ ךיא ןעק טײקנדירֿפוצ טימ .הלואג רעלַאיצ

 טינ רָאנ טינ טָאה ,ןגיוא עניימ ראֿפ טקעלּפטנַא ךיז טָאה יז יו ,עכעלקריוו

 -עגוצ גנַאל ןוֿפ ךימ ןּבָאה סָאװ ,םעדעֿפ עטסקינייװעניא עניימ טכַאװשעגּפָא

 טקרַאטשרַאֿפ יז טָאה יז :טרעקרַאֿפ רָאנ ,וויטָאמ ןקידלארשי-ץרא םוצ ןדנוּב

 ,טלעטשעגקעװַא רימ רַאֿפ ךיז טָאה סָאװ ,עגַארֿפ רעד ףיוא .טקיטסעֿפרַאֿפ ןוא

 רימ ,ָאי :ןײלַא ךיז זיא רעֿפטנע ,דנַאל ןקיזָאד ןֿפױא טכער רעזדנוא ןגעוו

 רַאֿפ עטסקיטכיוו יד טציא זיא עגַארֿפ יד .דנַאל ןֿפױא טכער עלוֿפ ןּבָאה

 עגַארֿפ יד-טָא ךיא ּבָאה טרעֿפטנערַאֿפ ןוא .טלעוו רעד ףיוא זדנוא ןוֿפ ןדעי

 ױזַא יו ,טיוּבעג ,ןָאטעג ןּבָאה טנעה עשידיי סָאװ ,ןעזעג ּבָאה'כ :טושּפ רָאג

 "טרעגנייוו ןיא ןדָאּב םענרענייטש ,בושי ןיא תוירּבדמ טלדנַאװרַאֿפ ןּבָאה יז

 ןעוועג בירקמ ךיז טָאה ,ןּבעל ריא ןּבעגעגּפָא טָאה טנגוי יד יװ ,ןעזעג ;רענ

 -עגרָאּברַאֿפ ענױזַא ךיז ןוֿפ טֿפושיּכעגסױרַא ןוא לארשי-ץרא ןוֿפ חּבזמ ןֿפױא
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 ןוא ןּבױלג ןסיורג ןוֿפ ןטנעמָאמ ןיא רָאנ ךעלגעמ ןענייז סָאװ ,תוחוּכ ענ

 ןדימשרעּביא וצ ןליוװ ןֿפיט ןיא ןוא טייקיטכערעג רעד ןיא גנוגייצרעּביא

 ַא ,געוו םעיינ ַא ,חסונ םעיינ ַא ןּבעל ןשידיי ןרַאֿפ ןעניֿפעג ןוא ןיילַא ךיז

 -עג טינ טלָאװס ןעװ ,ןעוועג ךעלגעמ טינ טלָאװ ץלַא סָאד .ןוקיּת םעיינ

 -יטכערעג ַאזַא ןוא .טייקיטכערעג רענייר ןוֿפ גנוגייצרעּביא עֿפיט יד ןעוו
 טינ ןוא סעיצולָאזער טימ טינ יז טֿפַאשַאּב ןעמ .סיוא טינ ןעמ טכַארט טייק

 (* ,"סױרַא ץרַאה םענייר ַא ןוֿפ טלַאוװק יז רָאנ ,ןכַאמּפָא-ײטרַאּפ ךרוד
 ןייז ןוֿפ העּפשה רעד רעטנוא ןּבירשעג טָאה רע סָאװ ,רעדיל יד ןשיווצ

 -לארשי-ץרא ךס ןייק ָאטינ ןענייז ,לארשי-ץרא ןיא ןוא עּפָארײא ןיא ךוזַאּב
 -עגכרוד רעמ ןענייז לארשייץרא ןגעוו ןוא ןוֿפ ןכַאז עכעלטע יד .ןוויטָאמ
 ,סעיצַאיצַאסַא-רעדליּב ןוא -ןעיידיא עשירָאטסיהילַאנָאיצַאנ טימ ןעגנורד
 ןוא ןייז טלַא סָאד טליֿפעג רעֿפיט טָאה קיווייל .ןעגנונעֿפָאה-טֿפנוקוצ טימ יו

 ןרָאװעג סע זיא רעטעּפש רָאי ןעצ ַא טימ סָאװ ,דנַאל םענוֿפ ןייז קיּבייא סָאד
 ןרעוו-גנוי ןייז יו ,לארששי דנַאל סָאד

 .רעגניי טינ -- ךיא ןוא רָאי טנזיױט יױוצ טלַא טסיּב

 ("יברעמ לתוכ םייבג)

 -יל ןענייז "רעדעצ יד ואוו ,ןטרָאד, עירעס רעד ןיא רעדיל ייווצ זיולּב
 -תריסמ ןוא ןטנשקערַאֿפ םעד ןוֿפ ןוא --- גנואיינַאּב ןוֿפ ,גנואיוּב ןוֿפ רעד

 ןבורח ןטלַא םענוֿפ גנוטכירֿפױא רעד ןוא גנואיינַאּב רעד רַאֿפ ףמַאק ןקידשֿפנ
 -איךיעש ןוֿפ גרַאּב ןֿפױא, דיל עשיטַאמַארד-שיריל סָאד זיא סָאד .דנַאל
 ףיוא ןלַאֿפעג זיא רעכלעוו ,דייז רעדנַאסקעלַא ןוֿפ קנעדנָא םעד) "קערּב

 גרַאּב ןֿפױא, ."לואש ךעטסַאּפ, דיל סָאד ןוא ("לארשי-ץרא ןוֿפ ךַאװו רעד
 טמוק דלעה ריא---עדַאלַאּב עשיגַארט ַא ךעלטנגייא זיא *"קערּב-א--ךיעש ןוֿפ
 רעד .טֿפנוקוצ רעד וצ ריש רומזמ ַא ,ןּבעל םוצ ןמיה ַא סע זיא ךָאד :םוא
 טסילש סָאװ ,םַארג רעכעלנעמ רעשיגרענע רעד ןוא ןזרעֿפ יד ןוֿפ םטיר םצע
 ןּבױלג ,טייקרעטנומ ,טומ סיוא ןקירד עֿפָארטס עדעי

 קערּב-א-ךיעש ןוֿפ גרַאּב ןֿפױא

 -- קעה ןֿפַאלק ,סרעמַאה ןפַאלק

 טנעה עֿפײר עטנערּברַאֿפ-ןוז

 .טנעוו עיינ ריֿפ ס'דייז ןעיוב

 .טרָאד (י
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 ןיילַא דייז שטָאכ) זיא סולש רעד ןוא -- דיל סָאד ןָא ךיז טּבייה ױזַא
 :ןּברק ַא ןלַאֿפעג זיא

 ,ארומ ןוֿפ רופש ןָא ,טכַאנייּב ןוא

 -- ךַאװ ןוֿפ טירט רעדיװ ןעמ טרעה

 הרופצ טיה טציא קערּב-"א-ךיעש

 .ךַאד ןטירד ןוֿפ ךייה רעד ןוֿפ

 -עגֿפױא ןענייז סע ,ָאד ןענייז סע רעּבָא ;"טנעה עֿפײר, ס'דייז ןלעֿפ סע

 ."טנעוו עיינ ריֿפ, ןרָאװעג טיוּב

 גרַאּב ףיוא ףיוא-טייג ןוז יד, יװ ,רימ ןעעז "לואש ךעטסַאּפ. ןיא ךיוא

 ,חיר ןסיז טימ ּפָא טגָאלש גָאט ןוא --- ףיוא יז טייג קמע ןיא ךָאנרעד ,עוּבלג

 ."ףוג סלואש ןוֿפ טולּב ןשירֿפ טימ

 ואו ,רעדיל-לארשייץרא ייוװצ עקיצנייא יד ,טגָאזעג יװ ,ןענייז סָאד

 ,רעדיל עקירעּביא עלַא ןיא .טֿפנוקוצ רעד וצ םינּפ ןטימ טייטש טעָאּפ רעד

 "גניר --- ,1936 ןיא עזייר-לארשידץרא ןייז ףיוא ּפָא ךיז טֿפור רע עכלעוו ןיא

 ןיא זיא טייקכעלדליּב םצע ןייז ןוא ,לָאמַא ,לָאמַא ןוֿפ סנטָאש םורַא םיא ןעל

 ואו ,דיל םעד ןיא וליֿפַא .עוויטַאיצָאסַא-שירָאטסיה ַא ןזרעֿפ עקיזָאד יד

 ײז יװ ,הרוּפצ ױרֿפ ןייז ןוא דייז רעדנַאסקעלַא ןגעוו זדנוא טלייצרעד רע

 ןָא ךיז רע טנָאמרעד ,סרעמַאה יד טימ ןּפַאלק ןוא רעטייל ןֿפױא ןעייטש

 "יז; זַא ,ןהרוּפצ ןגעוו זדנוא טגָאז רע ןוא ,"ןייטש סבקעי, ,"רעטייל סבקעי

 טנייה ."גנַאלק רעטסעֿפ סרעמַאה ריא זיא הרובד ןוֿפ גנַאזעג'ס יװ רעס

 ןעוו ,לואש ךעטסַאּפ ןעניז ןֿפױא טמוק םיא סָאװ ,שודיח רעד ןיוש זיא סָאװ

 ?"עוּבלג גרַאּב ןוֿפ סנסיֿפוצ טגיל סָאװ ,דורח ןיע. ןגעוו טּביירש רע

 ןשיװצ ץענערג רעד טשיװעגּפָא ,בגא ,טרעוו רעדיל עלַא עקיזָאד יד ןיא

 ןוֿפ ןטלַאטשעג טימ ףיונוצ ךיז ןסיג ןטלַאטשעג עקידעּבעל :טציא ןוא לָאמַא

 טָאה קיווייל סָאװ ,דָאטעמ ַא -- עדנעגעל רעד ןוא טײהנעגנַאגרַאֿפ רעד

 טֿפָא סרעדנוזַאּב רָאג טעוװ רע סָאװ ןוא "םלוג. ןיא ןעקנואוועגנָא םיא ףיוא

 ןיא זיא סָאד .ןרָאי רעקיצרעֿפ יד ןוֿפ סעמַארד ןוא סעמעָאּפ ענייז ןיא ןצונ

 -ייל ןיא דָאירעּפ םעיינ םעד ףיוא שינערעהוצנָא ןייא 7 ןוֿפ רעדיל יד

 -- ףרָאי רעקיצרעֿפ יד ןוֿפ לעווש ןֿפױא ןָא ךיז טּביײה סָאװ ,ןֿפַאש סקיוו

 "ערעהוצנָא ןַא ךָאנ ."עיזעָאּפ-ןּברוח; ןוא "ןוויטָאמ-רעלטיה; ןוֿפ דָאירעּפ םעד

 "עּבַא ןוֿפ ןּברוח ןֿפױא, רעדיל יד ןיא ָאד זיא דָאירעּפ םעיינ םעד ףיוא שינ

 רעדיל ייווצ יד ןוֿפ ןטשרע םעד ןיא ."רעדעצ יד ואוו ,ןטרָאד, ןוא ?עיניס

 טײקנֿפלָאהַאּבמוא רעד ףיוא יודיוו סטעָאּפ םענוֿפ ּביוהנָא רעד ָאד ןיוש זיא

 רעד ןוֿפ טייקידהמיא רעד ןגעקטנַא ללכּב טרָאװ םענוֿפ ןוא טרָאװ ןייז ןוֿפ
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 גנַאֿפנָא רעד -- ,ןביוהעגנָא ןיוש טלָאמַאד ךיז טָאה סָאװ ,ןּברוח סטלעוו
 ןרינַאּפמָאקַא קירעיױרט ױזַא לסיּבַא רעטעּפש טעװ סָאװ ,יודיו םעד ןוֿפ
 "ינילָאסומ רעגנערדַאּב רעד, טניז ...רעדיל-הכיא ערעזדנוא עלַא טינ-רעיש
 עקידנטיוט ןייז, "עיניסיּבַא ןוֿפ ץלָאטש םעד ףיואק טגײלעגֿפױרַא טָאה

 -- *טנַאה

 ןכוז וצ ףיוא טינ ךַארּפש ןיימ טרעה טלָאמעד טניז
 .ךָאדּב ןייד ןענעכיײצַאּב לָאז סָאװ ,טרָאװ סָאד
 ,ןכורּפש טימ ךייר ,ןכַארּפש טימ ךייר זיא טלעוו יד
 .ךָאמ רעטיױט יו ךיז ןטישעצ טנייה רעטרעוו עלַא רָאנ

 -- ןלױק ענעסָאשעגסיוא ןוֿפ עקידייל ןזליג יװ

 ;טעָאּפ ןוֿפ רעדיל יד טנייה ךיז ןרעגלַאװ יזזֲא

 ןלױֿפ םירגּפ רעטרעוו ענייש רעטנוא ןוא

 .טענָאס ןוֿפ ןעמַארג ןיא ךיז ןילּת רעד טצופ סע ןוא

 -ַארג, יד טימ "טעָאּפ ןוֿפ רעדיל יד, טרעוו ,סע טסייה ,ןענייז סָאװ
 !ױלױֿפ םירגּפ רעטרעוו ענייש רעטנוא, ּבױא ,"טענָאס ןוֿפ ןעמ

 -עצ יד ואוו ,ןטרָאד, ףיוא ךיוא יװ ,עיניסעּבַא ןגעוו דיל םעד ףיוא
 -שטנעמ רעד ןיא עכָאּפע רערעטצניֿפ רעד ןוֿפ ןטָאש רעד ןיוש טלַאֿפ "רעד
 ןטייווצ םעד ברע ןָא ךיז טּבייה סָאװ עטכישעג רעשידיי רעד ןיא ןוא רעכעל
 ;גירק-טלעוו

 ,רעדעצ יד ואוו ןטרָאד

 -- ָאד ךיוא ןוא ןטרָאד

 ,הלואג יד טרעמָאי

 .העוש עטֿפלעווצ יד טגָאלש

 רענייטש עסייוו יד ףיוא
 -- ןעמָארטש עטיור ןדיז
 ,טרָאג רעזדנוא ןיא טולּב
 ןעמָאנ רעזדנוא ףיוא טולּב
 ,ווײזַאא ןוא ןוײזַאא

 יו ױזַא ,"רעדעצ יד ואוו ,ןטרָאד, רעדיל לקיצ רעד זיא רעּבָא ללכּב

 םעד ןוֿפ ןעמַאטש סָאװ ,"רעטסעווש רעקיצרעהמרַאּב רעד ןוֿפ רעדיל יד;
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 ."ןדע-ןג ןיא רעדיל יד, ןוֿפ ךשמה ַא ,1937 רָאי ןקיּבלעז
 זיא רע יו ,םורַא ליטש ױזַא טינ יז ןיא ןיוש טייג טעָאּפ רעד ,תמא

 -- לרעמיצ, םעד ןיא ןּבירשעג טָאה רע סָאװ ,רעדיל יד ןיא *ןעגנַאגעגמורַאג
 יד ןָאטעג זָאלּב ַא ייז ןיא רעדיוװ ןּבָאה סע .עירַאטינַאס רעוונעד ןוֿפ "לעצ
 טיהעגֿפױא ייז ןוֿפ ךס ַא ןּבָאה ךָאד .טייקיאורמוא סטלעוו רעד ןוֿפ ןטניוו
 וצ ,טײקנסַאלעג *עשיטסיזָאניּפש, עֿפײר-:קיטסיײג יד ןוא טייקרעטיול יד
 "רעד ,"ןדע-וג ןוֿפ רעדיל, ענייז ןיא ןּביוהרעד ךיז טָאה קיווייל עכלעוו

 "יל יד-טָא ןעמ טליֿפ קרַאטש סרעדנוזַאּב רָאג ,לייט ןטשרע םעניא טּפױה

 ענױזַא טנעייל ןעמ ןעוו ,טייקנּביהעג ןוא טײקנסַאלעג עשיֿפָאזָאליֿפ-שיר
 ,"סעקשַארומ ייווצ , ,"ןַאװַארַאק-רּבדמ, יו ,רעדיל עוויטַאטידעמ-ךעלדליּב
 טימ ךיז טרָאּפ ליֿפעגסנּבעל שימסָאק ַא סעּפע ואוו -- ,"ןּבעל-ליטש, רעדָא
 .רָאמוה םענעטלַאהַאּב ןליטש ַא ןוֿפ המכח רעיולּב רעד
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 קיטנַאמָאר רעשיריל וצ קירוצ

/ 1929 -- 1935 / 

 "עידעמָאק-הלואג יד, א

(1930 --- 1932) 

 -ייל .ה ןוֿפ טלַאהניא רעד ןוא ליטס רעד זיא ןרָאי רעקיצנאווצ יד ןיא
 "יסיירד ּביוהנָא (= .שיטסילַאער-שיריל ,שיטסילַאער ןעוועג סעמַארד סקיוו

 ל"טס ןשיריל-שיטנַאמָאר םוצ קירוצ םוא קיווייל ךיז טרעק ןרָאי רעק

 1930 ןיא .(1908) "חישמ ןוֿפ ןטייק יד" ןוא (1920 -- 1917) *םלוג, ןוֿפ

 ,"עידעמָאק-הלואג יד, -- "םלוג; לייט ןטייווצ םעד ןּביירש ןָא רע טּביײה

 -רַאֿפ ,1932 -- 1930 ןיא ןּבירשעג) רעדליּב ףלע ןיא עמעָאּפ עשיטַאמַארד

 רעד ןיא טלעֿפ סָאװ ,טרָאװרָאֿפ ַא טימ ,1932 ,"טֿפנוקוצ , ןיא טכעלטנֿפע

 ,עגַאקיש ,ןייטש .מ .ל גַאלרַאֿפ ןכרוד -- םרָאֿפכוּב ןיא ,עּבַאגסיוא-ךוּב
4, 

 .א ןיא ,"םלוגה םולח; ןעמָאנ םעד רעטנוא זיא *עידעמָאק-הלואג , יד

 "תמיּבה; ךרוד ,ביבא-לּת ןיא ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא ,גנוצעזרעּביא סיקסנולש
 ,טליּפשעג טינ ץעגרע טציא זיּב סע ןעמ טָאה לַאניגירָא ןיא (** .1925 ןיא
 -יול ,רערָאלק עמעָאּפ עשיטַאמַארד עקיזָאד יד זיא ןעמונעג ךוּת ןיא שטָאכ

 טיגנ זיא ליטס רעשיטעָאּפ ריא ."םלוג רעד, יװ טיוּבעג רעסעּב ןוא רערעט
 זיא רַאֿפרעד ;ליײט ןטשרע םענוֿפ ליטס רעד יוװ ,וויסנעטניא ןוא טכידעג ױזַא

 -ַאֿפרעד עשירעלטסניק רָאי ןעצ יו רעמ סרעטכיד םעד .רעקיטכיזכרוד רע
 ךיז טָאה רע .דוּביאל ןעגנַאגעג טינ ןענייז ,עזָארּפ ןיא ןוא ןזרעֿפ ןיא ,גנור
 ןיא) טָאה רע סָאװ ,("עידעמָאק-הלואג; ןיא) ןגָאזרעד וצ טנרעלעגסיוא

 "אער ןשיריל םוצ קיטנַאמָאר רעשיריל ןוֿפ) 8 לטיּפַאק רעירֿפ עז (י

 .("םזיל

 ןטיּברַאֿפ חסונ ןשיאיײירּבעה סעניא זיא עלעסָאי ןעמָאנ סמלוג םעד (יי

 ,ץל רעד -- ןיױשרַאּפ ַא ןרָאװעג ןּבעגעגוצ זיא סע ןוא ,הדוהי ףיוא ןרָאוועג
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 ,ןעגניזסיוא טוװאורּפעג ,טרעקרַאֿפ ,רע טָאה טרָאד) ןעגנוזרעד טינ ("םלוג,
 -עג יד ךיוא יו ,ןעיידיא יד ןוא ןוויטָאמ יד .(טגָאזרעד טינ טָאה רע סָאװ
 .שובל ןשירַאדנעגעל-שילָאּבמיס רעייז ףיוא טקוקעג טינ ,ןענייז ,ןטלַאטש

 ןוא) עכָאּפע רעד ןוא ןּבעל ןקימורַא םעד ןוֿפ ןטעטילַאער יד וצ רעטנעענ
 טרּפ םעד ןיא ."םלוג, ןיא יו ,(עזָארּפ וצ רעטנעענ ןזרעֿפ יד ןענייז רַאֿפרעד
 ןרָאא רעקיסיירד ּבױהנָא ןוֿפ עמעָאּפ רעשיטנַאמָאר-שיריל רעד וצ ךיז ןעיצ

 טָאה קיווייל סָאװ ,עזָארּפ ןיא סעמַארד עשיריל-שיטסילַאער יד ןוֿפ םעדעֿפ
 וצ ,"םזילַאער רעשיטסילַאיצַאס; רעד .ןרָאי רעקיצנאווצ יד ןיא ןּבירשעג
 לָאמנייק ךיז טָאה רע שטָאכ ,טרעטנעענרעד טלָאמַאד ךיז טָאה רע ןכלעוו
 עקיטנעק ןֿפַאש ןייז ןיא ןזָאלעגרעּביא טָאה -- ,טריציֿפיטנעדיא טינ םיא טימ

 "ףידעמָאק-הלואג; רעד וצ ?טרָאװרָאֿפ, ןטנָאמרעד רעירֿפ ןייז ןיא .ןרוּפש

 -עג:טּפיוה ריא ןגעוו ןרעלקרעד וצ קיטיינ רַאֿפ ןטלַאהעג וליֿפַא רע טָאה

 -ּפָא ,ךעלשטנעמ טושּפ ןוא לַאער; םיא ייּב זיא רע זַא ,דוד ןּב חישמ ,טלַאטש
 -ריטַאנרעּביא עקיצנייא יד .טײקכעלריטַאנרעּביא ןוֿפ טעמּכ ןצנַאגניא ןסירעג
 עלַא זיא רע סָאװ ,סָאד זיא ,ןּבירשעג רעטכיד רעד טָאה ,םיא ןיא טייקכעל
 ."ןַארַאֿפ לָאמ

 רעד ףיוא טקוקעג טינ ,ךיז ןיא טָאה "םלוגע לייט רעטייווצ רעד ,ָאי

 -עלע עשיטסילַאער רעמ ,ןינע ןצנַאג םעד ןוֿפ טייקשילָאּבמיס רעשיטנַאמָאר
 -רַאֿפ רע סָאװ ,ךיז טרעלקרעד טימרעד .לייט רעטשרע רעד יװ ,ןטנעמ
 ,ןזרעֿפ עוויסנעטניא ןוא עכעלדליּב טסייה סָאד ,עשיטעָאּפ רעקיצניװ טגָאמ
 רעד יו ,ןלָאּבמיס ,ןויטָאמ ,ןעיידיא עשיטעָאּפ םוכס ןרנעלק ַא רשֿפא ךיוא
 ןזיוװעגסױרַא ,טגָאזעג יו ,רעטכיד רעד טָאה רעּבָא רַאֿפרעד .לייט רעטשרע
 רעד .עמעָאּפ רעד ןוֿפ רוטקורטס רעד ןיא טֿפַאשרעטסײמ ערעסערג ַא ָאד

 ."םלוג, ןיא יו ,רערָאלק ךרע ןַא טינ "עידעמָאק-הלואג , ןיא זיא ןַאלּפ-םצע
 -מוא ,ןגעווייּב ךס ַא טימ ,רעטײרדרַאֿפ ַא ,רעטיירדעג ַא געוו רע'ז זיא טרָאד

 םוצ ךיילג ןעמ טייג ָאד .ןעשזדנָאלּברַאֿפ טנעקעג ךיז טָאה ןעמ -- .ןגעוו
 יד ןֿפָא ןטלַאה טיירּב רָאנ ףרַאד ןעמ ...ףױרַא-גרַאּב -- ץיּפש םוצ ,ליִצ
 זומ ןעמ סָאװ ,ךַאז עטשרע יד ...געוו-גרַאּב ַא זיא סע -- ןרעיוא יד ,ןגיוא
 רעד וצ תוכייש רעקיצניװ טָאה "טמולח םולג רעד; זַא ,זיא ,ןעניז ןיא ןּבָאה
 .סָאטימ-חישמ םוצ -- רעמ ןוא עדנעגעל-םלוג

 -ערג ענייז עלַא ןיא סע זיא רע .רעֿפַאש-סָאטימ ַא ןיילַא זיא קיווייל
 זיא "םלוג רעד, עמעָאּפ יד ."םלוג, ןלייט עדייב ןיא ךיוא ,סעמעָאּפ ערעס
 -רַאֿפ טּפיוהרעד טצונעג קיווייל טָאה ריא ןיא סָאװ ,טימרעד שרעדנַא רעּבָא
 ןטימ השעמ רעד ףיוא טקעריד טציטשעג ךיז טָאה רע .,לַאירעטַאמ ןקיט
 ןגעו עדנעגעל רעכעלרעדנואוו רעד ףיוא -- טקערידמוא ןוא םלוג סל"רהמ
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 ףסוי ןּב חישמ -- ,טלעוװ יד ןזיילסיוא ןעמוק ןלעװ סָאװ ,םיחישמ ייווצ יד

 .דוד ןּב הישמ ןוא

 ַא ףיוא רָאנ שטָאכ ,לייט ןטשרע םעניא ןיוש ןַארַאֿפ עדייּב ןענייז ייז
 רענייז ץוצינ ַא רעדָא ףסוי ןּב חישמ .ןדניװשרַאֿפ ןוא --- ךיז ןזייוו יז .עלייוו
 ,ל"רהמ רעד .םלוג סל"רהמ םעד ןוֿפ טלַאטשעג רעד ןיא ךיז טקעלּפטנַא
 רעד) ןצענערגַאּב ,ןשרעהַאּב טנעקעג טינ םיא טָאה ,ןֿפַאשעג םיא טָאה סָאװ
 -נַא ךיוא טריקַאטַא ,םיעשר יד ןֿפָארטש ,ןגָאלש טלָאזעג טָאה סָאװ ,םלוג
 רע טרעװ ,ןליצ עקיטכיל סל"רהמ םעד רָאנ ןעניד וצ טָאטשנָא ןוא ,ערעד
 ערעטצניֿפ ענעגייא ענייז ןוֿפ "תעגושמ ןוא קערש, יד ןיא ןעקנוזעגנייא
 "וצ םלוג םעד ןרעקוצמוא תורצ טימ םיוק טגנילעג ל"רהמ םעד .(ןעלטימ
 םעד ןדיירוצנייא ןָא םיא טמוק רעטכייל ךס ןייק טינ .ןײרַא ור ןייז ןיא קיר
 ןיא קירוצ (ןחישמ) ןגנוי םעד ןריֿפקעװַא לָאז רע ,(ןוהילא) רעלטעּב ןטלַא
 ןעוועג הכוז טינ טָאה רוד רעד ,ןעמוקעג טינ ךָאנ זיא טייצ יד לייוו ,רּבדמ
 ןענעֿפע לָאז רעװ ןוא, --- החיצר טימ לוֿפ זיא טלעוו יד ...הלואג רעד וצ
 םעניא ןיוש "?חצור םענוֿפ טנעה עטרימשרַאֿפ-טולּב יד -- !ןריט יד םיא רַאֿפ
 :םיחישמ עדייב ףיוא שינערעהוצנָא ןַא רימ ןּבָאה ,סע טסייה ,לייט ןטשרע
 םיא ךיז טָאה סע רעּבָא ,טייצ ןיא ןעמוקעג זיא (םלוג רעד) ףסוי ןּב חישמ
 טלַאטורּב ,ערעטצניֿפ ליֿפוצ ,טכַאמ ליֿפוצ ךיז רַאֿפ ןעמענ וצ טסולגרַאֿפ
 ןעמוק טלָאװעג טָאה ,רעשידניק רעד ,רעקיטכיל רעד ,דוד ןּב חישמ ;טכַאמ
 טנֿפעעג ךיז טָאה סע ..טַאהעג טינ טכַאמ ןייק רָאג רע טָאה ,טייצ רעד רַאֿפ
 ןשיווצ---,ןדוד ןּב ןוא ןֿפסוי ןּב ןשיווצ טגיל סָאװ ,טנורגּפָא רעד זדנוא רַאֿפ
 ןגָאלש, רָאנ ןעק סָאװ ,םעד ןשיווצ :רעזיילסיוא ןתמא םעד ןוא ןקידמלוג םעד
 ,טכיל ןעגנערּב ןוא ןעמוק טעװ סָאװ ,םענעי ןוא "ּפעק רעּביא החיצר טימ
 -ּפָא םעד טריּפשעג ןּבָאה רימ ...טלעוו רעד ףיוא טייקסטוג ןוא טייקרעטיול
 טינ ןּבָאה רימ שטָאכ ,קָארשעג ױזַא טינ רעּבָא זדנוא טָאה רע .,טנורג
 רעד ןיא טּבײלגעג רימ ןּבָאה רעטכיד ןטימ םענייאניא .קירּב ןייק ןעזעג
 ףיוא רערעטצניֿפ ַא :סרעזיילסיוא ערעדנוזַאּב רָאג ייווצ ןוֿפ טייקכעלגעמ
 טקעטשעגנָא ןענייז רימ .רענעי ףיוא -- רעקיטכיל ַא ןוא םוהּת טייז רעד
 -עג רעד ןוֿפ --- ,דלודעג רעשיגַארט ןוא רעסיורג סל"רהמ םעד ןוֿפ ןרָאװעג
 ןקיטכיל םעד ,ןתמא םעד ףיוא טרַאװעג טָאה רע רעכלעו טימ ,דלוד
 ,םלוג םעד ןוֿפ טכַאמ רעלעקנוט רעד טימ לייוורעד ךיז קידנגונַאּב ,ןחישמ
 טמוק סָאװ ,םעד ןוֿפ ,"ןדײלרַאֿפ טולּב ןוֿפ ךורעג םעד ןעק, סָאװ ,םעד ןוֿפ
 טציא ..."ּפָאק ראֿפ ּפָאק ןוא גיוא רַאֿפ גיוא ןוא ןָאצ ראֿפ ןָאצ ןענָאמוצֿפױא;
 סָאװ ,םיחישמ ייווצ ןוֿפ טייקכעלגעמ רעד ןיא רעטכיד רעד טינ רעמ טּביײלג
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 ףסוי ןּב חישמ רעדָא םלוג רעד ּביוא .ןרעדנַא םעד ןוֿפ ךוּפיה רעד זיא רענייא
 ןוא ןדוד ןּב חישמ ןוֿפ סעּפע ןייז ןילַא םיא ןיא זומ ,רעזיילסיוא ןַא זיא
 ,רעײגרָאֿפ ןייז רַאֿפ ךעלטרָאװטנַארַאֿפ ןייז זומ דוד ןֹּב חישמ -- טרעקרַאֿפ
 ,טנורגּפָא ןרעּביא .םלוג ןרַאֿפ תוירחא ןייז טליֿפעג טָאה ל"רהמ ,בגא ,יוװ ױזַא
 .ןקירּב ןייז ןזומ ,ןטלעוו ייווצ יד ןשיוצ טגיל סָאװ

 רעד, ןוא "םלוג םעד, ןשיווצ דיישרעטנוא:טּפיױה רעד זיא סָאד-טָא ןוא
 סָאװ ,םוהּת רעד זדנוא רַאֿפ טנֿפעעג ךיז טָאה טרָאד :"עידעמָאק-הלואג
 ָאד ןכעלטעג םעד ןוא ןשמלוג םעד ,סרעזיילסיוא עדייב ןשיווצ טרעיוה
 ןעוו ,ןטנעמָאמ ןֿפערט ָאד ;רערעדנַא רעד וצ טייז ןייא ןוֿפ ןקירּב ךיז ןעיצ
 ,סיוא טינ טכַאמ סע ןוא ,רעדירּב יו טינ-רעיש ךיז ןליֿפ דוד ןּב ןוא ףסוי ןּב
 סדוד ןּב ,להרובד ןוא ,טייז ןייא ןוֿפ ,ןירעטיילגַאּב סֿפסוי ןּב ,תיליל סָאװ

 ןוֿפ םעדעֿפ יד ייז ןשיווצ ןסיירעצ וצ ןכוז ,טייז רערעדנַא רעד ןוֿפ ,רָאּפ
 :טגָאז ףסוי ןּב חישמ .םעדעֿפ-החּפשמ יד .,ןּביילּב ייז --- טייקידהחּפשמ

 ,רּבדמ ןוֿפ רעדורּב ןיימ ,דוד ןּב חישמ ,הנינח

 ,ךיא ןיּב רעײגרַָאֿפ ןייד ,ךיא ןיּב רעגָאזנָא ןייד

 ,ןעמוק ןייד ןוֿפ העש יד רעטנעענרעד

 ,טּפעמרַאֿפ ןוא טגלָאֿפרַאֿפ ,טנלע ךיא ןיּב ריד ןָא

 .ךיז ןּבױהנָא טינ הלואג עתמא יד ןעק ריד ןָא

 עצנַאג יד ןֿפרַאװֿפױרַא טינ דוד ןּב חישמ ליוװ ,טייז רערעדנַא רעד ןוֿפ
 ףיוא טולּב ןוא תוירזכא ןוֿפ טייקרעטיּב עצנַאג יד ,"בייח ולוּכ, ןוֿפ טסַאל
 -רעטצניֿפ ןיא ןָאט קנוט ַא ךיז ךיוא ןײלַא זומ רע .ףסוי ןּב רעײגרָאֿפ ןייז
 ,תועשר ּביוא, .טכיל ןוא טייקנייר רעטיול טינ ,"ביח. ךיוא ןייז זומ רע ,שינ
 ךיז רַאֿפ ליו ךיא .תועשר רעצנַאג רעד ךרוד ןייגכרוד ךיא ליוו ,רע טגָאז
 רַאֿפ רעכליּב ןייז ףרַאד הלואג יד, :רעטייוו ןוא ."ערעדנוזַאּב תויכז ןייק
 "מוא רעטולָאסּבַא ןייז רַאֿפ ןלעטשנייא טינ ךיז רָאט לאוג רעד ."לאוג םעד
 לָאז טולּב ןדייס ,ןרעוו טזיילעגסיוא טינ קלָאֿפ סָאד ןעק שרעדנַא בוא .דלוש
 ןיא ןרעו וצ טכירעגנייא טיירג ןייז טנעה סלאוג םעד ךיוא ןזומ ,ןסיג ךיז

 ןוֿפ טסייג רעד, ךָאד רע זיא ,ןלַאֿפ םיא ףיוא דלוש יד טעװ יוו"ייס .טולּב

 ןיא סָאװ ,ץלַא רַאֿפ ךעלטרָאװטנַארַאֿפ זיא רע ןוא ,ןסיוועג ריא ,"טלעוו רעד
 תוירחא ךיז ףיוא טגָארט רע .סע ןעוט ערעדנַא ןעוו וליֿפַא ,ךיז טוט ריא
 סָאד ןעוו ךיוא ,ןסָאגרַאֿפ טרעוו סָאװ ,טולּב ןּפָארט ןדעי ראֿפ ,זייּב ןדעי רַאֿפ

 ךיוא ןעד זיא גוגמ ןוא גוג ןוֿפ טולּב סָאד,) םיעשר ןוֿפ טולּב סָאד זיא טולּב

 רַאֿפ, :טרעֿפטנע (חישמ) הנינח ןוא ,(םלוג רעד) עלעסָאי עטגערֿפ "?טולּב

 ,הנינח טגָאז ,"ןוּבשח:לעּב ַא רענייא, .("ָאי --- רימ רַאֿפ ,טינ -- טלעוו רעד
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 רעוו ןוא *!ןסָאגרַאֿפ טרעוו סָאװ ,טולּב ןטימ ןעמ טוט סָאװ, :ןגערֿפ ךָאד זומ
 ןּב ןוֿפ ןוּבשח םעד טריֿפ רע יװױזַא ןוא ,רע טינ ּביוא ,ןוּבשח-לעּב רעד זיא
 ןענעז ייז סָאװ ,םעד ףיוא טקוקעג טינ ,ןֿפסוי ןּב וצ םיא טיצ ,םישעמ סֿפסוי

 -רעד ךיוא ןעמ טעז סָאד .טלעוו ןייא ןוֿפ רעמינּפ ייווצ ןענייז ייז .ןדָאּפיטנַא
 לָאמַא טֿפלעה (םלוג סיוא ןרעוו ליוו רעכלעוו ,םלוג רעד) עלעסָאי סָאװ ,ןוֿפ
 זיא רע .ןדייּב ייז רע טגָארט תומולח ענייז ןיא .ןדוד ןּב לָאמַא ןוא ןֿפסוי ןּב
 טֿפושיּכרַאֿפ לָאמ ןייא טרעוו רע .סנרעדנַא םעד טָא ןוא ןטָאש ַא סמענייא טָא

 ;םימחרה-תדימ רעד ,טלעוו רערעכעה רעד ןוֿפ לָאּבמיס םעד ,ןעלהרובד ןוֿפ
 -עּפרעקרַאֿפ יד ,תיליל -- ,ץענ ריא ןיא תיליל םיא טגנַאֿפ לָאמ שרעדנַא ןַא

 גערּב ןייא ןוֿפ ןעייג סָאװ ,יד ןוֿפ רענייא זיא רע ...דניז ןוא הוואּת ןוֿפ גנור
 (* .םוהּת ןרעּביא -- קירוצ ןוא ןרעדנַא םעד וצ

 טמיטלוא יד ןֿפוא ַאזַא ףיוא קידנקירדסיוא ,סע ןעוט סָאװ ,ערעדנַא יד

 ,דוד ןּב ןוא ףסוי ןּב ןוֿפ טײקידתוֿפּתוש יד ,טלעוו רעד ןוֿפ טייקכעלטייהנייא
 ןענייז -- השודק ןוא האמוט ,טייקיטכיל ןוא שינרעטצניֿפ ,טוג ןוא זייּב

 ןגעוו ןּבירשעג טָאה ןיילַא קיווייל סָאװ ,ןריטיצ וצ קיטכיוו זיא סע (*

 ןעמ ואוו ,דנַאּברַאֿפנטַאר ןיא ןעוועג טלָאמַאד זיא רע .1925 ןיא םלוג ןייז

 ןּבָאה לָאז סָאװ ,םלוג םעד טָאה רע סָאוורַאֿפ ,תונעט טַאהעג םיא וצ טָאה

 ןריֿפמואירט טזָאלעג טינ ,עיצולָאװער ןוֿפ ץחכַאמ יד ךיז ןיא טרעּפרעקרַאֿפ

 רעטכיד םעניא קנַאדעג ַא ןטכילעגפיוא ,סיא טזיױו סע יו ,טָאװ טלָאמַאד

 ןייז ריא ןזָאל וצ ןוא טלַאטשעג-סלוג רעד וצ לָאמַא ךָאנ ןרעקוצמוא ךיז

 ץוצינ ַא ,סנטסקיצניוו ,ךיז ןיא ןּבָאה וצ רעדָא , לאוג ןתמא םוצ רעטנעענ

 ,גוגמו גוג תמחלמ ןוֿפ רעריֿפ ןטקעלֿפרַאֿפ-טולּב םעד ,ףסוי ןּב חישמ ןוֿפ יא

 טָאה קיווייל סָאװ טָא ...דוד ןב חישמ ןקילײה ןוא םענייר סיוכרוד םעד ןוֿפ יא

 דצ ןוא םעדיוּב ןֿפױא ריד וצ ןײגֿפױרַא לעװ ךיא .., ןּבירשעג טלָאמַאד

 טימ ןרירוצ ךיז לעוו ךיא ןּפיל ענעמוקעגמוא ענייד וצ ליומ ןיימ טימ ןלַאֿפ

 ינזלעֿפ עקירעיורט ענייד רַאֿפ ךיד ןּפַאכנָא לע ךיא .ענייד וצ ןגיוא עניימ

 יֿפױא ךיד לעוו ךיא .םעטָא ןיימ טימ ייז ףיוא ןעמעטָא לע ןוא טנעה עקיד

 טםיב וד זַא ,טניימ ןעמ .ריד ךָאנ קנעב ךיא ...ףָאלש ןלוֿפרעצ ןייד ןוֿפ ןקעוו

 -- ףיא יײטש' ןגָאז לע ךיא .ןעניימ טינ ןעמ לָאז .רעטכַארטעגסיױא ןַא

 'ז ,1925 ,וועיק ,"ּבױהנָא ןוֿפ דנַאר ןֿפױא,;) *.ןײטשֿפױא טסעוװ וד ןוא

 וו ,זיא רע ןוא ,ןענַאטשעגֿפױא רע זיא *עידעמָאק-הלואג רעד. ןיא 2

 .."רעסיױו ַא ,רעניד ַא ,רענייש ַאג :םיא ןגעוו טמולחעג טָאה רעטכיד רעד

 .טײקטנעָאנ עמיטניא ןַא סעפע ָאד זיא רעטכיד םעד ןוא םיא ןשיווצ
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 ,ןגוגמ רעירֿפ טניד סָאװ ,"איבנג רעד ,סולימרַא .ןוילּת רעד ןוא סולימרא
 קידמינּפ-ליֿפ ַא ױזַא-םּתס טינ זיא ,ןדודיןּב טלָאמַאד ןוא ןֿפסוי ןּב ךָאנרעד
 ףיוא רע זיא ,עלעסָאי ,םלוג רעד יוװ ױזַא ,ןיינ .ןָאעלעמַאכ ַא ,שינעֿפעשַאּב
 טלַאהַאּב סָאװ ,טייקכעלטייהנייא רעד ןוֿפ קורדסיוא ןַא ןֿפוא ןקסעטָארג ןייז
 טֿפור "רעטעררַאֿפ רעקיּביײא, .ןּבעל ןוֿפ טײקיטלַאטשעגליֿפ רעד רעטניה ךיז

 "ייא רע זיא רַאֿפרעד רָאנ רעּבָא ;קיטכיר זיא סָאד ןוא --- ,להרובד ןָא םיא
 טלַאה, םינּפ ןייז .ןּבעל סָאד זיא טַאררַאֿפ רעקיּביײא לייוו ,רעטעררַאֿפ רעקיּב
 רעד ןוֿפ םינּפ סָאד טלַאה ןטייּב ךיז ןייא ןיא לייוו ,"ןטייב ןיא טֿפָא ךיז
 ,סולימרַא .זיא יז סָאװ ,ןּבילּב ןייא ןיא ןוא ןטייּב ךיז ןייא ןיא -- ,טלעוו
 רעקיטיײצרַאֿפ רעד וצ טָאה ,"עידעמָאק-הלואג/,, ןיא ןקיווייל ייּב זיא רע יװ
 עשיכנּת יד ךיוא .תוכייש עּפַאנק ץנַאג ַא ,טנָאמרעד טרעוו רע ואוו ,אּתדגא
 ."טנייה ןקיּביײא ןוֿפ איבנ, םעדיטָא רַאֿפ לעדָאמ רעד טינ ןענייז רקשה יאיבנ
 ךלמ םעד סָאװ ,תואיבנ ןימ ַאזַא ,טגָאז רע יו ױזַא ,ןגָאז ,תמא ,ןגעלֿפ יז

 ַאזַא טנייה -- ןרעה וצ טוג ןעוועג טנעמָאמ םענעי רעדָא םעד ןיא זיא
 רעטכייל זיא ּפיטָאטָארּפ ןתמא סעסולימרַא רעּבָא .ערעדנַא ןַא ןגרָאמ ,תואיבנ
 -לעֿפ עלַא ייּב .ןטסיצילּבוּפ ןוא ןטסילַאנרושז עקיטנייה ןשיווצ ןעניֿפעג וצ
 ןוא עסערּפ רעשידָאירעּפ רעד ןיא ךיז ןעניֿפעג ןדיי זדנוא ייּב ךיוא ןוא רעק

 סקיווייל יו ױזַא סָאװ ,סרעגָאז-תואיבנ עכעלטע עשּפיה רוטַארעטיל רעד ןיא
 ,טנייה ןקיּביײא ןוֿפ םיאיבנ יד ייז ןענייז ,סולימרַא

 רעדעי זיא ,רעגָאזסױרָאֿפ ַא זיא איבנ ַא זַא ,קיטכיר ןייז לָאז סע ּביוא
 ןייק טינ זיא רע :איבנ ןתמא ןוֿפ ךוּפיה רעד טקנוּפ סעסולימרַא יד ןוֿפ

 רעֿפױלכָאנ ַא זיא רע יו ױזַא ,רעגָאזכָאנ ַא ,טרעקרַאֿפ ,רָאנ ,רעגָאזסױרַאֿפ

 -ףיורַא ןָאט םיווש ַא לָאמַא רשֿפא טוװאורּפ רע .רעֿפױלרַאֿפ ןייק טינ ןוא

 ריא טעז טָא ןוא -- ,ךיז טקערשרעד ,דימ ךיילג טרעוו רע רעּבָא ,רעסַאװ

 (טָאה רע ּביוא) טָאה רע .םָארטש ןטימ -- ?רעטֿפַאלק קידנגייל, ןיוש םיא

 ,טכיזעג םעד-טָא טימ ןוא -- ,"ןטייּב ןיא טֿפָא ךיז טלַאה, סָאװ ,םינּפ ַא

 ןוא ַאזַא לָאמַא ,עקסַאמ ַא ןײלַא זיא סע לייוו ,טינ עקסַאמ ןייק ףרַאד סָאװ

 רע טייטש םינּפ ןעקנילֿפ-שירָאיטקַא םעד-טָא טימ -- ,ערעדנַא ןַא לָאמַא

 טינ וליֿפַא ןייז ןלָאז ייז ןעוו ,טינ טרַא םיא ןוא --- ,טנייה ןוֿפ סרעגיז יד וצ

 טרעהעג ןסולימרַא רימ ןּבָאה טשרָאקָא ..העש ַא ףיוא ןֿפילַאק יו רעמ

 -רַאֿפ ענייז וצ זיא טָא רעּבָא ,ףסוי ןּב חישמ ןוֿפ הנחמ רעד ןיא ןגָאז-תואיבנ

 ןֿפױא זיא גוגמ רָאנ ,חישמ טינ זַא ,העידי יד ןעגנַאגרעד ןרעיוא עטציּפש

 :ךיז טאיבנעצ ןוא ךיז רע טיירשעצ -- .,דרעֿפ

 --יגוגמ ךלמ םוצ גָאז ןוא ײג
 :איבנ רעד טדערעג טָאה יזזֲא
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 טנייה ןעגנַאגעגֿפױא זיא ןוז יד

 ֿפָאק סגוגמ רעּביא טכיל ןלוֿפ ןיא

 טכַאלש עטצעל יד טמוק סע

 .ןויזַאא ,ןוײזַאא

 חישמ ףיוא ךיז טרעדנואוו ,"טיירג דימּת , זיא סָאװ ,ןוילּת רעד זַא ןוא
 . סָאװ ןוא --- טעילוקעגרעּביא לָאמַא טימ ךיז טָאה סָאװ ,"איבנ, סֿפסוי ןּכ
 תואיבנ טגָאזעג ךָאנ ןטכענ טָאה רע ןכלעוו טימ שטיווק ןקיּבלעז םעד טימ
 -- ,םיא ןגעק טנייה רע טעשטיווק ,גיניק ןוא רַאה ןקיטכענ ןייז תבוטל

 -עג טוג טלָאװ, .."טנייה ךָאד זיא רקיע רעד, :סולימרַא םיא טרעֿפטנע
 רעד טרעוו ,"טנייה איבנ. ןֿפור ךיד לָאז ןעמ -- ןוילּת רעד טגָאז -- טסַאּפ
 טינ ןוא ."ןעמָאנ םעד ןָא םענ'כ, :טרעֿפטנע ןוא לעּפתנ סָאװ-קיצניװ "איבנ;,
 "יא םיא טימ ךיז טמענ רע -- ,"טנייה איבנ, ןעמָאנ םעד ןָא רע טמענ רָאנ

 דיא ןוא ,טָאג זיא טנייה, :עװַאטקָא רעטסכעה רעד ףיוא טיירש רע .רעּב
 ליואוו זַא "!טנייה ןקיּבייא ןוֿפ איבנ, םוצ זיא ליואוו זַא ןוא ..."איבנ ןייז ןיּב
 -רעטניה טינ לָאמנייק טּביילּב רע !קידצ ןקיּביײא ..םעד ןסולימרַא וצ זיא
 רע רָאנ יו :ךיוא רע טֿפױל ףַאלעגֿפױא וַא סעּפע טעז רע רָאנ יו .קילעטש

 ךיז רע טליּפשעצ ,טרעטיימורט ןעמ ןוא טקיױּפ ןעמ ןוא טיירש ןעמ זַא ,טרעה
 רעוו ,הנימ-אקֿפנ עּפַאנק ַא םיא זיא סע .םילּכ עלַא ףיוא ןעמעלַא טימ ךיילג
 ףיוא קידנעלקייּפ סיוא-ןעלקייּפ יז ןמיה ַא רַאֿפ סָאװ ןוא ןענייז סרעיירש יד

 ןוא ,ךיז טכָאק ןעמ ,טלמוט ןעמ ,ךעלײרֿפ זיא סע יּבַא .ךעלקייּפ ערעייז
 רָאלק םיא טָאה להרובד ...לּפעט סעטכישעג רעד ןיא סעּפע ךיז טכַאקרַאֿפ סע
 ןעמעלַא וצ וצ-ךיז טרעה ןוא םורַא טייג רע, :טריזערעטקַארַאכ ץרוק ןוא

 טינ ןעק רענייק ןוא .שרעדנַא -- ןגרָאמ ןוא ױזַא טנייה .תואיבנ טגָאז ןוא
 טָא ןגיל -- תמא ןוֿפ ןוא תמא רע טכַאמ ןגיל ןוֿפ .ןגיל םייּב םיא ןּפַאכ

 טימ ךיז רע טרבח רָאג טָא ןוא ,דנַאטשֿפױא וצ טֿפור ,הלואג ןגעוו רע טדער
 ."ןסיוועג סָאד קיאור םיא זיא קיּבייא ןוא .ןויִלּת ןייז ןוא גוגמ ךלמ םעד
 טּפיוהרעד -- ,קיאור םיא זיא סָאװ ,ךַאז עקיצנייא יד זיא ןסיוועג סָאד ,ָאי
 זַא ,ךיז טכוד טֿפֶא זַא ,קיאור ױזַא זיא סע .ןסיוועג עלעוטקעלעטניא סָאד

 ךיז ןעמ ןעק ןסיוועג ַאזַא טימ .קֿפוד ןייק טינ םיא ןיא ןיוש טּפַאלק סע
 ,רסומ ןגָאז וצ ,סולימרַא רעקיטנייה ןייא טינ ךיז טניגרַאֿפ סע יװ ,ןעניגרַאֿפ

 טכייל ןעמ ןָאק ןסיוועג םענעקיטסַאלימוג ַאזַא טימ ;ןגָאז וצ תואיבנ רָאנ טינ

 ,רעטעג ןוֿפ טָאג םעד ןיא גנושלעֿפ ַא שלעֿפ ריא ,שטייטס :תונעט טימ סױרַא
 שרעדנַא יו טינ טרעה ןוא -- ןרעיוא טָאה ריא .טנייה ןוֿפ טָאג םעד --

 טינ טעז ןוא -- ןגיוא טָאה ריא .רעקעלג עקידרעקעלג יד טנייה ןרעקעלג
 רסומ ַא ּפָארַא ךיז טמענ !טייצ רעד ןוֿפ םינּפ סָאד טנייה זיא סע שרעדנַא יו

} 2 { 



 ךיז טייּב לוק ןייז סָאװ ,איבנ םעד ,טנייה ןקיּבייא ןוֿפ איבנ םעד ,רימ ןוֿפ

 :םינּפ ןייז טימ םענייאניא

 ,ןעמעלַא ןוֿפ לוק סָאד -- לוק ןיימ

 .ללּכ ןוֿפ לוק סָאד

 , סנעמעלַא -- םינּפ ןיימ ךיוא ןוא

 ...סללּכ םעד

 ןוֿפ איבנ רעד טּברַאֿפ ,עוָאזָאר רעדָא טיור "ללּכ, ןוֿפ רילָאק רעד זיא

 ערעדנַא ןעייג ;טיױר רעדָא עװָאזָאר ןענייז דייר ענייז ןוא -- ןּפיל יד ללּכ

 ןיא ןצוּפוצסיוא ךיז רעטשרע רעד סולימרַא זיא ,עדָאמ ןיא ןיירַא ןרילָאק

 ..ןרילָאק עיינ עקיזָאד יד

 טימ ןדייר וצ טניואוועג זיא סָאװ ,םענייא זיא ,סע טכַאמ רע ױזַא יוװ

 יַאֹּב וצ רעווש --  ןסיוועג ַא וצרעד ךָאנ טָאה סָאװ ןוא םיטש רענעגייא ןייז

 "ייא ןוֿפ ןוילּת רע זיא סולימרַא יוװ ױזַא סָאװ ,"ןוילּת,ע םעד וליֿפַא .ןעמענ

 ןטייצ עלַא רַאֿפ, :טגָאז ןיילַא רע יוװ ,זיא קַאה ןייז סָאװ ןוא ,טנייה ןקיּב

 "סאיבנע םעד ןעמענַאּב וצ רעווש זיא ןוילּת םעד וליֿפַא --- ."רעזדלעה ןוא

 ;לרוג ןרעווש ץנַאג ,ןעמונעג ךוּת ןיא ,ןייז טרעיױודַאּב רע ןוא --- ,גנַאג

 :טגָאז ןוילּת רעד

 -- עז ךיא ,רעווש ריד זיא סע

 :איבנ רעדורּב ,לזמ ןייד -- ַאזַא ןױש זיא געוו ןייד

 טלעו יד טָאה ןעגנורעדנע ןעגנַאגעגרעּביא ליֿפ יזזַא

 ;ךיז ןענעק רימ סָאװ ,ןרָאי עלַא רַאֿפ טכַאמעגכרוד ןױש

 טלעו יד טָאה ןעגנורעדנע ,ןעגנַאגרעּביא ליֿפ יזזַא

 :איבנ רעדורּב ,תומחלמ עקיטנייה זיּב

 עליו עלַא ריד רעווש זיא'ס יװ ,ךיא ײטשרַאֿפ

 האובנ ןייד ןוֿפ ךיא חסונ םעד ןרעדנע וצ

 :טרָאו ןייד גנורעדנע רעדעי וצ ןסַאּפוצוצ ןוא

 לרוג ןוֿפ ןיירַא טכיזעג ןיא ןקוק רעטיצ טימ

 ןעגנוריסַאּפ ןוֿפ ןעניז םעד ןּפַאכֿפױא וצ

 -- ךָאנ קיניױו זיא סָאד ןוא !ןקיטכערַאּב ךיילג ןוא

 ןּבױלג סעיינ ַא ךרוד יװ יזזַא ןרעוו טּפַאכרַאֿפ טזומ וד

 .תובהלתה ןוא רעײֿפ טימ טרָאוװ ןייד ןדניצנָא ןוא

 ןגוגמ ןגעוו ןגָאז עטוג תואיבנ גָאט ּבױהנָא ןיא

 ..ףסוי ןּב ןטּפשמרַאֿפ םעד ןגעוו -- טנווָא ןיא ןוא
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 ,איבנ רעדורּב ,הכאלמ עכעליײרֿפ ןייק טינ ,ערעווש ַא

 ..ןעמַאזצ רעלצנעטכָאנ ןוא רעײגסױרָאֿפ ןייז וצ

 זיא סולימרַא :רעדירּב ןענייז ייז "!רעדורּב , םיא רע טֿפור ןגעװטסעדנוֿפ

 ,םעד טניד רע .טנייה ןקיּבײא ןוֿפ ןוילּת רעד --- ןוילּת רעד ,"איבנא רעד
 טָאה ןטכענ :"טייק; ןיא דימש רעד יװ ױזַא ,זיא רע .טכַאמ יד טָאה סָאװ

 םעד רַאֿפ --- טנייה ,רעכערּברַאֿפ ןימ ןקיטכענ םעד רַאֿפ ןטייק טדימשעג רע

 ןוֿפ רעּביא ןוילת רעד טייג "טנייה ןוֿפ איבנ, םעד טימ םענייאניא .ןקיטנייה
 ,רקש ןייק טינ םיא ייּב ךיוא סע זיא ,םענעי ייּב יו ױזַא ןוא ,הנחמ וצ הנחמ

 ,ומ ַא סעּפע רָאנ ,לַאֿפוצ ןייק טינ ןוא זירּפַאק ןייק טינ ,תועיבצ ןייק טינ
 ןטלַאהַאּב טגיל סָאװ ,לרוג םעד רעדָא זומ םעד ןוֿפ לָאּבמיס ַא -- ,ךַאז-לזמ ַא
 טינ ..תומחלמ ןוא ןטנָארֿפ עלַא יד רעטניה ,ןעגנורעדנע עלַא יד רעטניה
 :ןסולימרַא וצ ןוילּת רעד טגָאז טסיזמוא

 ,איבנ רעדורּב ,רימ ּביגרַאֿפ

 .דײר עניימ ןיא סַאּפש ךיז טליֿפ'ס בוא

 יזעּפָא טימ ריד וצ לוֿפ ךָאד ךיא ןיּב ןתמא ןיא

 ,ףרַאש זיא קַאה ןיימ ןײלַא ךיז וצ יו רערעמ ךָאנ

 .טרָאוו ןייד זיא ,ךיא סייו ,רעֿפרַאש ךָאנ

 רעדעי --- ,גנונעדרָא רעדעי טניד ,גנוצ סעסולימרַא יו ױזַא ,קַאה ןייז

 -- רעד ןייז וצ זיא לרוג סנדייּב רעייז .גנוזיילסיוא רעדעי ןוא ײרעֿפַאלקש

 -- רעכעלדנעראֿפמוא ןעגנורעדנע ענייז עלַא טימ ןוא רעקידנרעדנע ךיז
 :טלעוו רעד ןוֿפ לרוג

 ,איבנ רעדורּב ,ךעלײרֿפ זיא רימ ןוא ,טוג זיא רימ ןוא

 .רעזדלעה עלַא רַאֿפ ןוא ןטייצ עלַא רַאֿפ -- קַאה ןיימ

 קורדסיוא רעקידנסיורד רעד זיא "ןטייצ עלַא רַאֿפ, קַאה סנוילּת םעד

 רעייז ןוֿפ רעגערט רעד זיא סולימרַא יו ױזַא טקנוּפ ,גנַאהנעמַאזוצ רעייז ןוֿפ
 -רַאֿפמוא רעד ןוֿפ םיחילש עדייּב ןענייז ייז ,טֿפַאשתבורק רעטסקיניועניא
 סולימרַא סָאװ ,ןהנינח וצ ןגָאז טנעקעג טָאה ןוילּת רעד ןוא .טייקכעלדיימ

 :םיא וצ טגָאז

 :טײקכעלדײמרַאֿפמוא יד טלעֿפַאּב ױזַא
 ,קַאה יד ןעוועג זיא ּבױהנָא ןיא
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 ,ּבױהנָא םייּב ןעוועג זיא סע יו ןוא

 ןייז ףוס םייב ךיא זומ יזזַא

 / -= ןטיײווּפָא ןוא ןעיירדסיוא ךיז ליוו סע רעוו ןוא

 .לרוג ןקידתמא ןוֿפ ןכייווּפָא טעוו

 ,ןייר ןּבילּב ןלעוו ייז -- ענייד טנעה יד

 ,ןרעוו טינןישש לָאמנייק טעוו טלעיו יד טזיילעגסיוא רָאנ

 -- טגָאז עשר רעד סָאװ ,ךָאד טסרעה וד

 ,ןּבעגֿפױא טינ ריד וצ סַאה ןייז טעוו רע

 ןלעטשּפָא טינ ךיז תועשר ענייק רַאֿפ

 .ךיז ןסיג רעטיױו ,רעטייו טעוװ טולּב ןוא

 ?טנעה ענייר ענייר טימ ןייז טלָאמעד טעוו סָאװ ןוא

 -- יװ ?ןייז ןייר ייז ןלעוו יוװ ןוא

 ?ךיז ןסיג רעטיױו ,רעטייו טעװ טולּב בוא

 ..טנעה ענייר רעדָא הלואג :סיוא ּביילק

 ,ערעדנַא רַאֿפ הלואג זיא סָאד רעּבָא ,הלואג סיוא טּביײלק (הנינח) חישמ

 -סיוא םעד ןעוו ךיוא ןרעוו טזיילעגסיוא ןענעק ערעדנַא .ןיילַא םיא רַאֿפ טינ
 ןעק רע -- ןיילַא רעזיילסיוא רעד ,טולּב ןיא טכירעגנייא ןענייז טנעה סרעזייל

 רעד ןוֿפ טסייג רעדא זיא רע .ןרעוו טזיילעגסיוא טינ טנעה עניירמוא טימ

 רע לייוו ,וניּבר השמ יו ױזַא ןוא ,רעגערט-תוירחא רעקיּבייא ריא ,"טלעוו
 ןטגָאזעגוצ םעד ןוֿפ ץענערג יד רעּבירַא טינ זיא ,טקידניזרַאֿפ ךיז טָאה
 ןיא ןײלַא ךיז חישמ טסילשרַאֿפ ױזַא --- רעּבירַא זיא ןיילַא קלָאֿפ סָאד ,דנַאל
 קלָאֿפ סָאד תעּב ,קַאה סנוילּת םעד רעטנוא ןגיל טּביײילּב רע ואוו ,הסיֿפּת

 .הלואג רעד טימ ךיז טײרֿפ

 ,ןעמוק טעװ יז ּביוא ,ןעמוק טעוװ הלואג ןייז .הלואג ןייז טינ זיא סָאד

 בילוצ טעוװו שטנעמ ןעוו ,"לאוג ןיא ךיז ןעקנירטרעד טינא טעװ שטנעמ ןעוו
 ןעגנערּב הנינח טֿפלעה ךָאד .טייקכעלשטנעמ ןייז ןקעלֿפרַאֿפ טינ הלואג רעד

 סָאװ ,"קלָאֿפ ןוֿפ ןליוו םעד טוט, רע ;הלואג -- עטקעלֿפרַאֿפ טולּב ןוֿפ --- יד
 ןוא קלָאֿפ םוצ טנעה ענייז סיוא טײרּפש רע ..ןליו סלרוג םעד זיא סָאד

 רעּבָא .סכעלײרֿפ ַא ןליּפש סרעמזעלק יד טסייה סולימרַא ..סע שטטנעּב
 -רַאֿפ ךיז טליֿפ רע ןוא ,רעיורט זיא תוירחַא :ךעלײרֿפ טינ רָאג זיא ןהנינח

 עקידנשטנעּב ענייז ןוֿפ ןֿפירט סָאװ ,טולּב סנּפָארט יד רַאֿפ ךעלטרָאװטנַא
 :טנעה

 .טרעמָאי לאוג רעד ןוא ,ןצִנַאט עטזיילעגסיוא יד

 ...עידעגַארט ריא זיא הלואג רעד ןוֿפ עידעמָאק יד
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 "עג טָאה קיווייל סָאװ ןוא "הלואג ןוֿפ גָאט ןיא , טסייה סָאװ ,דיל ַא ןיא

 -הלואגג רעד טימ ןרָאװעג קיטרַאֿפ 1922 ףוס זיא רע יװ ,םעד ךָאנ ןּבירש
 -- גָאליּפע ריא ןייז ,רימ ךיז טכוד ,טנעקעג טלָאװ סָאװ ןוא "עידעמָאק
 ןעגנוּבעלרעּביא סלאוג םעד ןוֿפ לּכה-ךס ןשיגַארט םעדיטָא טעָאּפ רעד טכַאמ
 :הלואג ןוֿפ גָאט ןיא

 ,טצנַאטעג קלָאֿפ סָאד טָאה הלואג ןוֿפ גָאט ןיא

 -- ,טצנַאטעגטימ טינ טָאה החמש רעד ןיא רענייא רָאנ

 .לאוג רעד

 -- ,טרַאװעג קלָאֿפ סָאד טָאה הדואס רעד יב טנווָא ןיא

 ?וטש-דובּכ ןייז ןעמענרַאֿפ לָאז ןָאנּבױא

 .לאוג רעד

 ...טלעטשעגּפָא טיג ןצנַאט סָאד ןוא -- טרַאוועג

 ירֿפ רעד ןיא טגָאזרַאֿפ טָאה ,דײרֿפ יד רעּביא טינ טסייר --

 .לאוג רעד

 ,יירד ןוא יױוצ ןוא העש ַא טרַאװ קלָאֿפ סָאד

 ןָאנּבױא ןייז טינ טמענרַאֿפ ץלַא ןוא

 .לאוג רעד

 :לָאמַא טימ טעזרעד ןוא קוק ַא טיג קלָאֿפ סָאד

 טנעה יד רעטנוא ןוֿפ יו ןרָאוװעג ןדנואוושרַאֿפ

 .לאוג רעד

 ,טָאטש רעּביא קעװַא ךיז ץנעט טימ טזָאל קלָאֿפ סָאד

 פָא טינ ץעגרע ןיא ךיז טכוז סע רָאנ -- ,טכוז ןוא

 .לאוג רעד

 :טעזרעד סע -- טָא ןוא .רעטיצ ַא טיג קלָאֿפ סָאד

 טניױו ןוא טנלע ןיא טציז הסיֿפּת רעגידייל ַא ןיא

 .לאוג רעד

 ,ךײרֿפ יד טינ טרעטשעצ; -- .רעּביא ךיז טסייר ץנַאט רעד

 ןייועג ןליטש טימ טעּב -- *ץנַאט םעד טינ טסיירעצ

 .לאוג רעד
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 ,דײרֿפ ןיא רעקרַאטש ךָאנ ןוא ץנַאט ןיא רעקרַאטש ךָאנ;

 ןיױועג ןיז סניױװס יװ ןיוש טרעה ריא זַא דלַאּב ױװמ

 -- .*לאוג רעד

 ?"*טָאװרַאֿפ זדנוא גָאז רָאנ ,ןענייוו ןייד ןרעה רימ , --

 ןיוועג ןיא טגָאזעג טָאה -- *ךײרֿפ רעיא ןעניזַאּב וצ , --

 .לאוג רעד

 וצ רימ רעירֿפַא טגָאז; -- ."ןָאנּבױא ץיז ,םוק, --

 ןיױועג טימ טגָאז -- *ןקַאהּפָא טינ החמש יד רעמ

 .לאוג רעד

 ,קירוצ הדועס רעד וצ ןייג ךיז טזָאל קלָאֿפ סָאד

 טשטנעּב ןוא טייג טנעה ענעּבױהעג טימ סױרָאֿפ ןוא

 .לאוג רעד

 .ןץנעט ןוא סעילעפַאק .החמוש יד טרעקַאלֿפ סע

 טניױו ןוא טנלע ןיא טציז ןָאנּבױא ךיוה ןוא

 .לאוג רעד

 יד, ךיז טזָאל ,חסונ ןשילָאּבמיס-קידסָאטימ ריא ףיוא טקוקעג טינ
 ןוא) עידעמָאק יד יװ ,ןשטייטסיוא (יםלוג רעד, יו רעמ) "עידעמָאק-הלואג
 "עשיטסיחישמ, ןוא ערענָאיצולָאװער ענעגייא ערעזדנוא ןוֿפ (עידעגַארט יד

 ,(1933 ,טסוגיוא) *טֿפנוקוצ, ןיא *טרָאװרָאֿפ, םענעגייא סקיווייל טיול .ןטייצ
 טװאורּפעג עמעָאּפ רעצנַאג רעד ןיא ןוא טלַאטשעג-חישמ ןייז ןיא רע טָאה
 -ייּב יו ,טָאה רע ."קיגַארט-הלואג עקיטלעוו:טנייה ךיוא , ןרעּפרעקרַאֿפ
 "גוגעװַאּב ערעדנַא ןוא עיצולָאװער עשיטעווָאס יד עקַאט טנָאמרעד ,ןליּפש

 ,זדנוא רַאֿפ .ןליּפשייּב רָאנ ייז ןענייז םיא רַאֿפ .עכָאּפע רעזדנוא ןוֿפ ןעג
 ךות:םצע רעד ,ףָאטש-םצע רעד ןרעו טנעקעג טכייל ייז ןטלָאװ ,רענעייל
 זדנוא ןוֿפ ךס ַא רַאֿפ עיצולָאװער עלַאיצָאס ןעד זיא ..."עידעמָאק-הלואג, ןוֿפ
 סָאװ ,ענױזַא ָאטינ ןעד ןענייז ןוא ?"גנוזיילסיוא ןוֿפ םולח רעד, ןעוועג טינ
 עשז-יוו ?ןגיוא ערעזדנוא רַאֿפ םיוקמ טרעוו םולח רעד זַא ,ץלַא ךָאנ ןּביילג

 -- סרעֿפטנע רימ ןעניֿפעג "עידעמָאק-הלואג, רעד ןיא ?םיוקמ רע טרעוו
 ,(לָאצרעמ ןיא) *סרעֿפטנעג גָאז'כ .עגַארֿפ רעד ףיוא סרעֿפטנע סקיווייל .ה
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 -טנע ייווצ ךיוא טניימ סָאד ןוא) תוגרדמ ייווצ ,ןזַאֿפ ייווצ ָאד ןּבָאה רימ לייוו

 ןּב חישמ ךָאנרעד ,ףסוי ןּב חישמ טמֹוק רעירֿפ :הלואג ןינע םעד ןיא (סרעֿפ
 ןיא ,ןעעז רימ ןוא ."יאּכז ולוּכ, -- ךָאנרעד "ביח ולוּכ, זיא רעירֿפ :דוד
 רעד ןוֿפ "יאּכז, םעד יא ,בייחפ םעד יא ,גנוטכיײלַאּב רעקיטרַאנגיײא סקיווייל

 -ַאּב ןלַאיצָאס ןוֿפ רעמינּפ עדייּב יד ןּבָאה רימ יו ױזַא ,גנוזיילסיוא רעלַאיצָאס
 סיוא טלָאמ רעטכיד רעד (* ."ןטייק, ןיא ןוא "ּפַאש, ןיא ףֹמַאק-סגנואיירֿפ

 יד ןוא ערעטצניֿפ יד ,עיצולָאװער רעד ןוֿפ ןטלַאטשעג עדייּב זדנוא רַאֿפ

 יוו ייז טלָאמ רע ןוא ,טלַאטשעג ענייר יד ןוא עטקעלֿפַאּב -טולּב יד ,עקיטכיל
 .טייהנייא עקיטלַאטשעגיײװצ ןימ ַא סעּפע

 ןטשרע םענוֿפ שרעדנַא "טמולח םלוג רעד, זיא טרּפ םעד ןיא ךיוא
 -סגנוזיילסיוא ייווצ יד ,טגָאזעג יװ ,ןענייז לייט ןטשרע םעד ןיא ."םלוג. לייט
 -טעּב-גנויא יד ןוא "עשמלוג ,, יד ,עקיטכיל יִד ןוא ערעטצניֿפ יד ,ןטלַאטשעג
 רימ זַא ;טֿפערט טרָאד ךיוא ,תמא .ןטלעוו ערעדנוזַאּב רָאג ייווצ --- ,"עשירעל
  :טגָאז םלוג רעד יװ ,ןרעה

 ,שעינרעטצניֿפ ןֿפ טינ ןוא טייקיטכיל ןוֿפ דוס רעד ןיּב ךיא
 ..םציא רָאנ -- ,לָאמ עלַא טינ

 ןייז עקַאט תמאּב לָאז םלוג רעד זַא ,ןטלעז רעייז טרָאד טֿפערט ךָאד
 :ןעמוחנּת טגָאז ןיילַא רע יוו) ןרעה לָאז רע זַא ,"טייקיטכיל ןוֿפ דוס רעד,

 ווא םעטָא ןקידנרעטיצ ןיא ןעגנַאזעג ןוא טייקטייו רעד ןוֿפ ...ןעמיטש,
 לוגליג ַא --- ןסיורד ןוֿפ סנטסקיצניוו ;םלוג רעד זיא טרָאד ."טירט עקידלגילֿפ

 .גנונעֿפָאה עקידנלַארטש ןייק טינ ,ףָארטש עמַאזיורג ַא ,ףסוי ןּב חישמ ןוֿפ
 -עג ןייא טינירעיש ןטלַאטשעג-חישמ עדייּב ןענייז ,לייט ןטייווצ ןיא ,ָאד

 -ייז ייז .רערעדנַא רעד ךָאנ ענייא ןעקנעּב ןוא -- ךיז ןעלגנַאר ייז .טלַאטש
 המחלמ יד ּפָא זדנוא רַאֿפ ךיז טליּפש סע .רעדירּב ןוא -- םיאנוש ןענ
 רעד ןוֿפ השודק רעד ןוא האמוט רעד ןשיווצ ,ןדוד ןּב ןוא ןֿפסוי ןּב ןשיווצ

 .ךיז ןטֿפעהַאּב רעייז ,ךיז ןרעדירּב רעייז ךיוא ןעעז רימ רעּבָא ,עיצולָאװער

 -יטע רעד ,ןַאמּפיל ואוו ,"ּפַאש, עמַארד רעד ןָא לסיּבַא זדנוא טנַאמרעד סָאד

 ,ןירעריֿפ רעשיטסינומָאק רעד ,ןענימ ןוא ךיז ןגעוו טגָאז טסילַאיצָאס רעש

 ןעייג דוד ןּב ןוא ףסוי ןּב ךיוא ..."ףמַאק ןרַאֿפ קיטיינ ןענייז עדייּפ רימ, זַא

 ןגעו ערעייז ןענייז ןדײשרַאֿפ יו -- רעּבָא ,ליצ ןייא וצ עדייב יו ױזַא
 | ףעלטימ ןוא

 .9 לטיּפַאק ןוֿפ יז ןוא 'ה ךעלטיּפַאק-ּבוס רעירֿפ עז ('
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 טקירדעגסיוא רָאלק סרעדנוזַאּב רָאג טרעוו ייז ןשיװצ טײקנדײשרַאֿפ יד

 ןטולימרַא ןיא -- ךיז ןרעדירּב סָאד ,להרובד ןוא תיליל ןוֿפ ןטלַאטשעג יד ןיא

 | .םלוג םעד ןוא
 ;שינרעטצניֿפ יד ךיז טימ טרעּפרעקרַאֿפ ,ןירעטיײלגַאּב סֿפסוי ןּב ,תיליל

 ,טכיל ןוֿפ לָאּבמיס רעד זיא ,עטרעשַאּב סדוד ןּב ,להרובד ;דניז יד ,האמוט יד

 רָאנ ,רע טינ זַא ,ליוו יז .ןגָארטרַאֿפ טינ ןדוד ןּב ןעק תיליל .טייקנייר ןוֿפ
 זַא ,טעז יז ןעוו .רעזיילסיוא רעטצעל ןוא רעקיצנייא רעד ןייז לָאז ףסוי ןּב
 םיא טָאה רענעי יו םעד ךָאנ ,ןהנינח וצ טנעה ענייז סיוא טקערטש רע
 ףסוי ןּב יו ,טרעה יז ןעוו ,"רעּביײהנָא ןַא; יו ,רעדורּב ַא יװ ,טסירגַאּב
 :יז טגָאז ןעמָאנ סדוד ןּב טייקכעלטרעצ טימ טרעטסילֿפ

 ,ןעמָאנ ןקיטפאהלקע סעד עינ רימ ןָאמרעד

 .ןיגקעװַא ,ןייג םיא סייה ,םיא ּבײרטרַאֿפ

 .ךיז ןעניֿפעג טינ ָאד רעמ לָאז םוֿפ ןיז

 .רענייא טסיּב ,ריד ץוחַא ,רעטירוצ ןייק ַאטינ

 .ןֿפסוי ןּב רַאֿפ ארומ להרובד טָאה ױזַא טקנוּפ ,ןדוד ןּב טסַאה תיליל
 -נערּבמוא ןהנינח טעװ רע זַא ,ךיז טכוד ריא .תועשר ןייז רַאֿפ ךיז טקערש יז

 -רַאֿפ רע .טרעקרַאֿפ ,רָאנ ,הלואג וצ טינ טריֿפ רע זַא ,זיא ליֿפעג ריא .ןעג

 סָאד יז ןוֿפ טײרֿפַאּב טָאה רע ,גוגמו גוג ןעמוקעגייּב עקַאט זיא רע .יז טַאר

 -- רעּבָא ,טלעוו יד ,קלָאֿפ

 ןָא טלַאה הלואג ןוֿפ דײרֿפ יד זַא ,ךָאװ ַא רעכעה ןױש
 ןָא טלַאה הגירה יד ךיוא זַא ןיוש ךָאו ַא רעכעה רעּבָא

 .ענייז רעגנעהנָא ןוא תולייח סגוגמ רעּביא
 . קלָאֿפ סייּב ןרָאװעג זיא הגירה יד ךיוא ןוא
 | ,ליּפע רעקיטסול ַא ןוא ץנַאט ַא
 ;רעדניק טימ ןעמַאזצ ןעױרֿפ ךיוא טעגרה ןעמ ןוא

 ,המקנ טמענ קלָאֿפ סָאד
 ,קידהמקנ ןוא טרַאה ןייז וצ סָאװרַאֿפ טָאה קלָאֿפ סָאד

 ?ץענערג יד זיא ואוו רעּבָא

 ןליו סָאװ ,עֶנױזַא ןױש ןַארַאֿפ ןענייז סע ןוא

 .ןעיצרַאֿפ רעגנעל סָאװ הגירה יד

 ,זיא סָאד סָאװ ,ןעלהרובד ןוא ןתיליל ןשיװצ טגיל סָאװ ,םוהּת רעד

 רעד ןשיװצ ,ןדוד ןּב ןוא ןֿפסוי ןּב ןשיווצ םוהּת רעד ,ןעמונעג ךוּת ןיא
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 ןוא םזינינעל ןשיווצ -- ,טליוו ריא ּביוא ,הלואג רענייר רעד ןוא רעקיטולפ
 "ייצ-טנייה רעצנַאג ןייז ןיא זדנוא רַאֿפ ךיז טנֿפע םוהּת רעד -- ,םזידנַאג

 ןוא (ןדוד ןּכ ןהנינח ןשיוצ ךערּפשעג םעדיטָא ןענעייל רימ ןעוו ,טייקיט

 :(ןוהילא) ןקניטלַא םעד

 | :חנינח ...
 -- ּביל רַאֿפ ןָא סע סענ ךיא

 .טרַאװ ךיא ןוא

 :רעקניטלַא
 .גָאז ?ןגָאלשעג ךיד ןּבָאה ייז

 :הנינה

 אי

 :רעקניטלַא
 ןכיײצ ַא זיא ,טסגירק וד סָאװ ,פַאלק רעדעי

 ;טסרעה וד סָאוװ ,טרָאװ סעדעי ךיוא ןוא

 .גָאז ךיא סָאװ ,טרָאװ סָאד ןכייצ ַצ ךיוא ןייז לָאז

 .הנינח

 .דער -- ,גָאז

 :רעקניטלַא
 .עז'כ -- רעּבָא ,דנילּב ןענייז ןגיױא עניימ

 ןרָאװעג רעטצניֿפ זיא הלואג רעד ןוֿפ טכיל סָאד

 .טכַאמ ןוֿפ הוואת ךרוד

 .הנינח
 .רעטיױו דער -- רעּבָא ,ךיוא סע עז ךיא

 :רעקניטלַא
 ,עמערָא ןוֿפ ןעמָאנ ןיא טכַארּבעג הלואג יד

 ,עקירעגנוה ןוא עטַאז ָאד רעדיוו ןענייז ןיוש ןוא

 סיֿפנוח ָאד רעדיוו ןענייז ןיוש ןוא

 .ךיז רַאֿפ הלואג יד רעצינסיוא ןוא רעצעה ןוא

| 340 



 ,עכַאוװע ןוא עקרַאטש ָאד רעדיוו ןענייז ןיוש ןוא

 .עטצעל ןוא םינסחי ,עדמערֿפ ןוא םיברוקמ

 הלודג ןוֿפ רוּכיש ןיוש זיא ןיילַא ףסוי ןּב

 .ןעמוקעג ןזיא רע סָאװ ּבילוצ טסעגרַאֿפ ןוא

 גרָאז עקיצנייא ןיז -- ןרילרַאֿפ טינ טכַאמ יד

 .הוואּת עקילייה ןייז -- תועשר ןוא הוואג ןוא

 .הנינח

 .סע סיױו ךיא ,סע עז ךיא

 :רעקניטלַא
 ,ךָאנ ןגָאז ךיא לָאז

 .הנינח

 .גָאז

 :רעקניטלַא
 ןדוד ןב חישמ טקינייּפרַאֿפ ףסוי ןב חישמ

 ךיוא רעּבָא זיא'ס .(רָאלק וצ ןיוש רשֿפא) רָאלק זיא גנושטייטסיוא יד

 ,טייקטנעָאנ יד-טָא ןוא -- ,רוקמ ןייא ןוֿפ ןעמוק םיחישמ עדייּב זַא ,רָאלק

 יו ,זיא ,טײקכעלטנײֿפ רעד ףיוא טקוקעג טינ ,ייז ןשיװצ טריטסיזקע סָאװ

 ,ןסולימרַא ןוא (םלוג םעד) עלעסָאי ןוֿפ ןרוגיֿפ יד ןיא טרעּפרעקרַאֿפ ,טגָאזעג

 עדייּב ןשיװצ סיר רעד יו יװזַא טקנוּפ ..."טנייה ןקיּביײא ןוֿפ איבנ םעד,

 םעד ןיא קורדסיוא ןטסֿפרַאש םוצ ,ןעזעג ןּבָאה רימ יװ ,טמוק םיחישמ

 .ןעלהרובד ןוא ןתיליל ןשיווצ ּפָא ךיז טליּפש סָאװ ,ףמַאק

 טסיג רע ןוא --- ןטלַאטשעג עדייּב ענייז ןיא ןחישמ ךָאנ טקנעּב עלעסָאי

 .איבנ סנדייּב רעייז סולימרַא זיא ױזַא טקנוּפ .ףיונוצ ןדייּב ייז טימ ךיז

 ךיילג ןעמעלַא טימ עלעסָאי טצנַאט ,טריֿפמואירט ףסוי ןּב חישמ ןעוו

 סָאד ,ץנַאט-ביח-ולוּכ םענוֿפ דיל סָאד טגניז ןוא "ביח ולוּכ. ןוֿפ ץנַאט םעד

 עקיטכערּפ ענױזַא ןוא עלעוטקַא ףיט ענױזַא ,בגא ,ךיז ןיא טָאה סָאװ ,דיל

 זיו ,רעטרעוו

 רקֿפה ,רקֿפה

 -- תורקֿפה ןוא
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 דרעּב יד טקילֿפ

 .תורוד עטלַא ןוֿפ

 ןטַאט ףיוא ןוז
 ;גולק ףיוא רַאנ
 דײרֿפ יד טּפוז
 .ןגורק עלוֿפ ןוֿפ

 ,ןקיוּפלסעק

 ,ןעלּבמיצ ,ןצַאט

 דרע טרעכעל

 .ןןעלמיה טרעכעל ןוא

 ,רעקַאלֿפ ןיא טכענ

 ;םסערוטש ןיא געט

 רעיורט ןוֿפ טכַאל

 .םירוסי ןוא

 ?רענייא זיא סָאװ

 .רענייא -- טשינרָאג

 -- לטעלעקס ַא

 .רענייּב ןוא טױה

 עלַא ,עלַא

 .עילוה ,עילוה

 -- ביח ולוּכ

 .ולוּכ ביח

 .וזיזַאא

 טימ ריא רע טרעֿפטנע ,דייר סעלעסָאי ףיוא ךיז טרעדנואוו להרובד ןעוו

 !סעּכ

 .דייר ךיא סָאװ ,סיױו ךיא
 ּבייל ךָאנ רעגנוה
 :טיורּב ךָאנ רעגנוה ןוֿפ רעסערג זיא
 ןסעגעג עלַא רימ ןּבָאה טױרּב
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 ,ןעקנורטעג עלַא רימ ןּבָאה ןייו
 ;סעגעג טינ ךָאנ רימ ןּבָאה ּבייל רעּבָא
 .ןעקנורטעג טינ ךָאנ רימ ןּבָאה ּביײל רעּבָא
 -- ןעמוקעג זיא הלואג עצנַאג יד
 ,דייר עקניליטש -- וד ןוא
 .רעטרעוו עקניטוג ןוא עמורֿפ
 ?דיײר עקניליטש ענייד ףרַאד רעװ
 ?טייז רעד ןיא ןייטש ןייד
 ?ביח זיא סָאװ
 ;החמש זיא ביח
 -- ?ביח זיא סָאװ
 ;ץנַאט זיִא ביח
 וודנוא טימ ץנַאט

 חישמ ןוֿפ טייצ יד טמוק'ס ןעוו ,רעטעּפש ךיוא טצנַאט עלעסָאי ןוא
 ולוּכ ןוֿפ -- ךיוא ןוא ביח ולוּכ ןוֿפ ץנַאט םעד ךיוא טצנַאט רע ,דוד ןּב
 -יצנייא רעד זיא רע לייוו ,הסיֿפּת ןיא ךיז טסילשרַאֿפ דוד ןּב זַא ןוא .יאּכז

 םעניא קידלוש ךיז טליֿפ סָאװ ,רעקיצנייא רעד ,יאּכז טינ זיא סָאװ ,רעק
 ,עלעסָאי .עלעסָאי טרָא ןייז טמענרַאֿפ --- ,ןרָאװעג ןסָאגרַאֿפ זיא סָאװ ,טולּב
 טָאה עמעָאּפ רעשיטַאמַארד רעד ןוֿפ לייט ןטשרע םעד ןיא סָאװ ,םלוג רעד
 חישמ טציא זיא ,ןֿפסוי ןּב חישמ ןוֿפ סעּפע רָאנ ןּבעגעגנײרַא םיא ןיא ל"רהמ
 .ןָאזרעּפ ןייא ןיא -- דוד ןּב חישמ ןוא ףסוי ןּב

 -עניא יד (טקיטכערַאּב ןוא) ךיז ןיא טקינײארַאֿפ רעגייטש ןייז ףיוא
 רעד ,סולימרַא --- עיצולָאװער רעד ןוֿפ ,הלואג רעד ןוֿפ תוריּתס עטסקינייוו
 טקַאהעגסיוא יוװ ײזַא ,טלַאטשעג עטלוּב ןוא ערָאלק-קיטכערּפ ַא -- איבנ
 ,סולימרַא .עדנעגעל רעד טיול ,טמַאטש רע ןכלעוו ןוֿפ ,ןייטשלמרימ םענוֿפ
 -לעז רעד -- ,ןעמוק םיא טֿפלעה ןוא ,ןעמוק סדוד ןּב ףיוא תואיבנ טגָאז

 ןֿפסוי ןּב ךָאנרעד ,ןגוגמ ןֿפלָאהעג רע טָאה רעירֿפ סָאװ ,סולימרא רעקיּב
 רעד ןוֿפ רעגערט רעד זיא ,ןעעזעג ןיוש רעירֿפ ןּכָאה רימ יו ,סולימרַא
 רעטניה ,ןטקילֿפנָאק עלַא רעטניה ךיז טלַאהַאּב עכלעוו ,טײקכעלדײמרַאֿפמוא
 רעד ןוֿפ לרוג ןטימ, :טגָאז להרובד יװ ,"ךיז טליּפש. רע .ןכורּפשרעדיװ עלַא

 ,טײקטרעשַאּב ריא ,לרוג ריא ןיײלַא זיא רע -- "טלעוו
 רעד ןוֿפ תוריּתס יד טלוּב ,ןעלעסָאי ןיא יוװ ,רעמ ךָאנ ןענייז םיא ןיא

 ןעקנואועגנָא טָאה סע עכלעוו ףיוא ,תוריּתס-טנורג יד -- ,עכָאּפע-הלואג
 -סור ןייז ןיא ןיסעיל .א רעדָא ,"ףלעווצ, עמעָאּפ ןייז ןיא קָאלּב רעדנַאסקעלַא
 | .לקיצידנַאל
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 עדייּב ערעזדנוא ןוֿפ סנטָאש יד -- סולימרַא ןוא עלעסָאי טינ רעּבָא

 וא ןייּב ןוֿפ ןייּב יו ןרעוו טכַארטַאּב ןענעק אֿפוג םיחישמ יד --- ,םיחישמ

 ןשיווצ לגנַארעג ןשיגַארט ןוֿפ טייצ רעד ,טייצ רעזדנוא ןוֿפ שיײלֿפ ןוֿפ שײלֿפ

 ,ןדנַאטשֿפױא ,תומחלמ ןוֿפ רעטלַאטיײצ םעד ,תוחוּכ עקיטכיל ןוא ערעטצניֿפ

 .סעירָאטַאמערק -- סנֿפױהרעטײש ענרעדָאמ ןוא --- סעיצולָאװער

 -עגסיוא שממ ךיז טעּב גוגמו גוג טימ ףמַאק ןייז ןוא ףסוי ןּב חישמ

 שטָאכ -- ,עיצולָאװער רעלַאיצָאס רעד ףיוא לשמ ַא יװ ןרעוו וצ טשטייט

 וצ ףסוי ןּב טינ ךיז טלייא ּבױהנָא ןיא .ןײלַא סָאד יו רעמ סיוועג זיא רע

 -ער עלאיצָאס יד יו ױזַא .טדימשעג זיא רע עכלעוו ןיא ,ןטייק יד ןסיירעצ

 ךָאנ זיא טייצ ןייז זַא ,רע טנכער ,רעּבָאטקָא רַאֿפ ןוֿפ דנַאלסור ןיא עיצולָאװ

 "עױרֿפ ַא ןיא ןענינעל םעדיטָא ,ןתיליל ייּב ךיז טעּב רע ןוא ,ןעמוקעג טינ
 ,יז טכַארט ,ןעוו .ןטרַאװ טינ ליוו יז רעּבָא .דלודעג ןּבָאה לָאז יז ,טלַאטשעג

 ּבױא ,ןעק רע סָאװ ,ןזייו ןוא ןײטשֿפױא ,רעטלייוװרעדסיוא ריא ,רע טעוו

 זיא גנולֿפײװצרַאֿפ יד ןוא טכעלש ױזַא זיא'ס ןעוו ,המחלמ ַא ךָאנ ,טציא טינ

 טייצ ןייז זַא ,גנוקרעמַאּב ןייז ףיוא !ןיצקה לּכ ולּכ זיא'ס זַא ,סיורג ױזַא

 :יז טרעֿפטנע ,ןעמוקעג טינ ךָאנ זיא

 ףױא ּבױה טױט ןרַאֿפ שטָאכ !טייצ ןייד -- טייצ ןייד

 גנוקידיײילַאּב ןייד ,ןרָאצ ןייד ףרַאװ ןוא לוק ןייד

 ,רעמ ףסוי ןּב טינ וטסיּב יצ !טייצ רעד ןוֿפ םינפ ןיא

 ?דרומ רעצלָאטש רעד ,רענעֿפורעג רעז ,רעטליױורעדסיוא רעד

 ?החמש טימ טנעה יד ףױא ןגָארטעג טינ ךיד קלָאֿפ סָאד טָאה יצ

 ?הרובג ןייד ןוא ןעמוקעגניהַא הדירמ ןייד זיא ואוו ,ָא

 .ןוזַאא ,ןוײזַאא

 רעּבָאטקָא ברע ךיז טלָאװ יקצָארט וועל ַא רעכלעוו טימ ,עדער ַא

 -עלָארּפ רעד ןעוו ןוא .טַאירַאטעלָארּפ ןשיסור םוצ ןדנעוו טנָאקעג ,7

 יװ ױזַא ,טהנעטעג טלָאװ---ףסוי ןּב חישמ רעוװיטקעלָאק רעד-טָא--טַאירַאט

 טהנעטעג טָאה --- ,וָאנַאכעלּפ ,רימ ןגָאז -- ,סרעײטשרַָאֿפ ענייז ןוֿפ רענייא

 :ךיז ןטעּבעג ןוא

 .ץייר טינ ,ריד ךיא גָאז ,טייקליטש ןיימ ץייר טינ

 .טרַאװ ךיא -- רָאנ ,ןטייק עניימ ןסיירעצ ןעק ךיא

 .הרובג ןיימ טציא זיא סָאד טָא -- דלודעג
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 ןינעל -- תיליל טרעֿפטנע

 ןּפיל ענייד ףיוא ריד וצ טמוק יוװ -- דלודעג

 ?סענכנ עלַא ןוֿפ עסואימ סָאד טרָאװ סָאד

 ?ןכערּבעצ דלודעג יד ןעמוקעג טינ וטסיּב יצ

 :רעטייו ףסוי ןּב סהנעסט

 ,םעד ןוֿפ דלודעג -- דלודעג ןימ רעדנַא ןַא ָאד זיאיס

 תוחוּכ ענייז טרעטייל סָאװ ןוא טלמַאז סָאװ

 -- טמוק עגר עטצעל יד .טיױט ןרַאֿפ וליֿפַא

 ןטרַאו וצ ףיא טינ רעה ךיא -- ןגעווטסעדנופ

 "עוו ףיוא טסייוו וד, :טרעֿפטנע רע ןוא .תיליל טגערֿפ "?ןעמעוו ףיוא,
 -טָאהַאמ ַא רעכיג ןיוש רע זיא ָאד ןוא) טרַאװ רע .ךיוא ןסייוו רימ ןוא ..."ןעמ

 חישמ ןֿפױא ,חישמ ןתמא ןֿפױא טרַאװ רע --- (ווָאנַאכעלּפ ַא יו ,ידנַאג ַאמ
 יטכע ןַא טימ תיליל טגָאז ."טֿפַאשּביל רעסייוו, ןוֿפ חישמ ןֿפױא ,ןדירֿפ ןוֿפ
 :תומולח "עכעלרעגריּבניילק ,, סֿפסוי ןּב וצ גנוטכַארַאֿפ "רעשיטסיוועשלָאּב,

 ?ךוד ןּב רעד -- ?הנינח רעד רעדיוו ןיױש

 !הפרח ַאזַא ןגָארטרַאֿפ וצ חוּכ ןעמ טמענ ואוו

 -- הדירי ַאזַא וצ ןייגרעד לָאז ףסוי ןּב

 ךיז ןוֿפ ןוא ןשטנעמ ןוֿפ קילג סָאד ןעגנעהנָא וצ

 ,טינ טעז רענייק ,טינ ןעק רענייק ןעמעוו ,םענייא ןָא

 ,םולח רעטכַארטעגסיוא ןַא רָאנ זיא סָאװ ,םענייא ןָא

 .גנונעֿפָאה עשירעריֿפרַאֿפ ַא ,עטייוו ַא

 טינ םיא טרעה יז .ּפָא טינ םיא טזָאל יז רעּבָא ,ריא טרעֿפטנע רע

 ,רעטנוא ךיז טיג ףסוי ןּב זַא ,זיא ףוס רעד .דנַאטשֿפױא םוצ ןצייר וצ ףיוא

 :ןיוש טגָאז ןײלַא רע יו ,רימ ןרעה רעטעּפש ןוא

 ?ךיז ןעלקַאוו ,ןייז ךיױו ןעמוקעג ןעד ךיא ןיּב יצ

 ?ןרעטיצ ןעמוקעג ןעד ךיא ןיּב יצ

 ןצ חישמ ,ארומ טָאה (והילא) רעקניטלַא רעד זַא ,וצרעד טייגרעד סע

 זיא רע ןכלעוו טימ ,ןדוד ןּב חישמ ןקיּבלעז םעד ןקיניײּפרַאֿפ טינ לָאז ףסוי

 עלַאיצָאס יד :טרַאװעג טָאה ןײלַא רע ןכלעוו ףיוא ןוא טרעדירּברַאֿפ ױזַא
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 -לעוו ּבילוצ ,טייקיטכערעג עלַאיצָאס יד ןטָאּפשרַאֿפ טינ לָאז עיצולָאװער
 ..ןעמוקעג זיא יז רעכ

 ,עדנעגעל טינ ,סָאטימ טינ סע זיא גנושטייטסיוא רעקיזָאד רעד ןיא
 -ישמ ןקיטייצ-טנייה ןוֿפ עטכישעג עשיגַארט יד -- ,עטכישעג ענרעדָאמ רָאנ
 טכייל טלָאװ עידעגַארט ןייז ןוא דוד ןֹּב ךיוא ,ףסוי ןּב רָאנ טינ ןוא ...םזיח
 -הלואג רעקיטלעוװ-טנייה, רעד ןוֿפ לָאּבמיס ַא יו ןרעוו ןעמונעגֿפױא טנעקעג
 "-שטנעמ רָאנ ,ךעלטעג טינ ,שיטסימ טינ ןקיווייל ייּב זיא דוד ןּב ."קיגַארט

 -רעּביא ןוֿפ טעמּכ ןצנַאגניא ןסירעגּפָא ,ךעלשטנעמ טושּפ ןוא לַאער? .ךעל
 רעד ."טרָאװרָאֿפפ ןייז ןיא ןּבירשעג טָאה קיווייל יו ,?טיײקכעלריטַאנ

 ןרָאװעג ןגָארטעגסיױא זיא יז יו ,טלַאטשעג-חישמ יד; זַא ,טּבײלג רעטכיד
 -עג-סָאטימ עלַא ןוֿפ עטסכעלשטנעמ יד זיא ,קלָאֿפ ןוֿפ עיזַאטנַאֿפ רעד ןיא

 -רענָאיצולָאװער יד ךיוא ןוא ןרָאװעג ןֿפַאשעג ןעוו ןענייז סָאװ ,ןטלַאטש
 -ןדײשרַאֿפ-סגנוניימ ןייז ןענעק םעד ןגעװ ,ןונ .?טלַאטשעג עטסקידנקריװ

 ךיילג ןעמעלַא ףיוא טינ ןוא לָאמ עלַא טינ טָאה ןּביולג-חישמ רעזדנוא .ןטייק
 סקלָאֿפ םעד טקעוװעג ,טריזייטקַא טָאה רע ןעוו ,ןטייצ ןעוועג .טקריוועג

 זיא ענעגייא סָאד .טרעֿפעלשרַאֿפ יז טָאה רע ןעוו ,ןטייצ ןעוועג :עיגרענע
 יד זַא ןגָאז טינ ןעק ןעמ .טייקכעלשטנעמ רעדָא טייקכעלטעג סחישמ טימ

 ךעלטעג רָאנ ךיז טלעטשעגרָאֿפ םיא לָאמעלַא טָאה עיזַאטנַאֿפ-סקלָאֿפ עשידיי
 רעד ןיא טָאה סע סַאװ ןוא רעו ךיז טדנעװ סע .ךעלשטנעמ רָאנ רעדָא
 יַאֹּב רע זיא .קלָאֿפ ןוֿפ ןוימדה הוּכ םעד טשרעהַאּב הֿפוקּת רענעּבעגעג
 -שטנעמ ןעוועג חישמ זיא ,אבכוּכ-רּב ַא ןוֿפ ןעוועג טֿפושיּכרַאֿפ ןוא ןעגנואווצ
 -וקמ ןעגנַאֿפעג ץרַאה סקלָאֿפ םעד ןּבָאה .עכעלריטַאנ תוחוּכ ענייז ןוא ךעל

 -- רעדנואוו ענייז ןוא עשילמיה ַא ןעוועג טלַאטשעג סחישמ זיא ,םילּב
 יד-טָא ןיא ךיז ןזָאלצנײרַא קיטיינ טינ זיא סע רעּבָא ...רעדנואוו סטָאג

 רעד טינ ,דוד ןּב חישמ סקיווייל טריסערעטניא זדנוא .תוריקח עשירָאטסיה

 זיא דוד ןּב חישמ סקיווייל .טינ ןּביילג רעדָא ןּביילג ןדיי ןכלעוו ןיא ,חישמ
 ַאזַא ןעלמיה עיינ יו ,דרע עיינ ַא רעמ ןּבעג זדנוא טמוק סָאװ ,ַאזַא
 ךיז ןלעטשנייא ןעמוק, --- ,טרָאװרָאֿפ סָאד קידנריטיצ רעדיוו -- ,טעװ סָאװ
 ןעװעטַאר ,תולג ןוֿפ ןזיילסיוא ,עדווירק רעזדנוא ךיז ןעמעננָא ,זדנוא רַאֿפ
 ןיא רע זיא ַאזַא ."װ"זַאא טלעוו יד ןכַאמרעּביא ,טֿפַאשטכענק ןוֿפ טלעוו יד
 יד ןוא) עידעמָאק יד יװ ןטכַארטַאּב יז ןעמ זומ ,*עידעמָאק-הלואג, רעד

 זַא ,ןעזוצנייא טכייל זיא סע ןוא ."םזיחישמ, ןקיטייצ-טנייה םענוֿפ (עידעגַארט
 ,שרעדנַא טציא זיא (עיצולָאװער רעד ףיוא ןוא) ןחישמ ףיוא קוק סקיווייל
 םעד ןּבירשעג 1920 -- 1917 ןיא טָאה רעטכיד רעד תעּב ,ןעוועג זיא רע יו
 קירוצ ןקישקעװַא טזָאלעג ןחישמ ל"רהמ טָאה טלָאמַאד ."םלוג, לייט ןטשרע
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 םולח,

 ?םלוגה

/ 

 יד,

 ?עידעמָאק-הלואג

/ 

 עטסקעז

 ענעצס

-- 

 "המיבה;



 טינ ךיז רָאט רע ,ל"רהמ טגָאזעג טָאה ,קעװַא זומ רע; :ןײרַא רּבדִמ ןיא

 ןיא ןרעמַאלקֿפױנוצ רעגניֿפ ענייז רע ןעק יצ .לובג רעזדנוא ןיא ןעניֿפעג

 טינ ךיז טָאה קיווייל *!:ּפעק רעּביא החיצר טימ ןגָאלש ןוא ענרעזייא ןטסױֿפ

 טימ ןגָאלש, ,םלוג רעד יװ ,לָאז סָאװ ,חישמ ןתמא ןַא ןלעטשרָאֿפ טנעקעג

 רעד ןיא .ןןלעטשרָאֿפ טינ ךיוא טציא סע ךיז ןעק רע ."ּפעק רעּביא החיצר

 ןּב רָאנ ,דוד ןּב טינ "ּפעק רעּביא החיצר טימ טגָאלש; "עידעמָאק-הלואג;

 טכייוו רָאנ טינ ןוא ,ןֿפסוי ןּב ןוֿפ רעמ טינ ןיוש טכייוו דוד ןּב ...רעּבָא .ףסוי

 -רַאֿפ וצ םיא טכוז רע .םיא וצ ךיז טרעטנענרעד רע -- ,םיא ןוֿפ טינ רע

 טֿפלעה רע -- ךָאנ רעמ .ןקיטכערַאּב וצ טינ-רעיש ,ןּבעגרַאֿפ וצ ,ןייטש

 -דעד ךיז טקערש (איבנה והילא) רעקניטלַא רעד .טכַאמ רעד וצ ןעמוק םיא

 ןּבײרטרַאֿפ טעו רע יו םעד ךָאנ טֿפַאשרעה סֿפסוי ןּב זַא ,טליֿפ רע .רַאֿפ

 זיא סע יװ ,לַאטורּב רעקיצניו טינ ןייז טעוו ,גוגמו גוג ןוֿפ תולייח יד

 םיא טָאר ןוא ןדוד ןּב רע טנרָאװ ,להרובד יו ױזַא ןוא ,טכַאמ רעייז ןעוועג

 ;:םיא וצ טגָאז רע .רּבדמ ןיא ןייגוצקעװַא קירוצ

 .ךָאנ הלואג רעד רַאֿפ וואר טינ ץלַא זיא טלעוו יד

 -= ,ןעמוק ןייד ףיוא ןטרַאוװ סָאװ ,עקיצנייא יד

 ןגָארט ןלעוו רָאנ יי -- ,רעדניק עניילק יד

 רעּבַא ןגעקטנַא ריד לכיימש סענייר ַא

 םס סעד ןיא ןרעוו ןעקנורטרעד טעוװ לכיימש רעד

 ןטייז עלַא ןוֿפ ןעמענמורַא ךיד טעוװ סָאװ .האנשװֿפ

 .ןכיירג טינ ריד וצ טעוו רעדניק יד ןוֿפ לכיימוע רעד

 ץרַאה סנשטנעמ ןדעי ןיא טכָאק האנש יד

 ןילַא ריד וצ -- ךָאנ רערעמ ןוא ,ןעמעלַא וצ

 -- ,טכערמוא ןוֿפ ייז ץיילוצסיוא ןוואורפ עלַא רַאֿפ

 ןוז ןיימ ,ןלַאֿפכרוד ליֿפ ױזַא ןוא ןוואורּפ ליֿפ ױזַא

 .רקֿפה רעד טמוק האנש רעד טימ ןוא

 .לוטיּב רעד ריד ףיא ןרעױל טעוו טייז רעדעיןוֿפ

 ןיוש טכוזרַאֿפ גונעג ּבָאה ךיא .רימ ייּב גערֿפ וד

 .רּבדִמ ןיא קירוצ ײג -- קזוח סנשטנעמ ןוֿפ םעט סםעד

 רעד ןוֿפ ןעײרֿפַאּב ןֿפסוי ןּב זומ ןעמ, זַא ,םיא טרעֿפטנע הנינח זַא ןוא

 טגלָאֿפ חישמ ."קירוצ ייג ןוא -- ײרֿפַאּב, :רעקניטלַא רעד טגָאז ,"הסיֿפת

 ;טגָאז רע .ָאד טּביילּב רע .רּבדמ ןיא קירוצ טינ טייג רע .טינ םיא

 .ּבױהנָא ןַא רָאנ זיא ףסוי ןּב

 ןעמענרַאֿפ ץַאלּפ ןיימ ךיא ףרַאד ךָאנרעד
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 רעמ טינ ןיּב ךיא .ןייג טינ קירוצ ןעק ךיא

 .רּבדמ ןוֿפ רעטלטרעצעג רעמַאזנייא רעד

 .רעמ טשינ ליוו ךיא

 .הוואּת ןוֿפ דרע ,בושי ןוֿפ דנַאל ףיוא ָאד ןיּב'כ

 .בטש ַא ןוֿפ ךשוח ןיא ץיז ךיא

 .ןלעווש ןוֿפ ,טנעוו ןוֿפ טײקמערַאוװ יד ליֿפ ךיא

 ,דניק ןקירעגנוה ַא ןוֿפ םעטָא םעד קנירט ךיא

 ;ױרֿפ ַא ןוֿפ םעטָא םעד -- לָאמ ןטשרע םוצ

 ,ןּביוע יד ןיא הנבל ַאזַא

 .טרעצרַאֿפ ךימ טָאה טָאג ןוא

 !רעמ טינ ליוו ךיא

 :ףעקניטלא

 ?רעניימ ןוז ,וטסדער סָאוװ

 :הנינה

 .רעה ,רעה א

 ןייז ןשטנעמ טימ לי ךיא

 .ןעמוק לָאז -- ,רימ ףיוא טרַאוו סָאװ ,סָאד ןוא

 ןעגנערּב ךיא לע -- ,ןעגנערּב ףרַאד ךיא סָאװ ,סָאד ןוא

 ,ויסנ ןוא ןליוו ךרוד

 .גָארּפ ןיא לָאמַא יו ,לַאֿפוצ ךרוד טינ ןוא

 ,טסלָאמַאד ןעמוקעג ענעטעּבעג-טינ רעלטעּב יו

 -- ,קירוצ טפעלשעגקעווַא ךיז עטמעשרַאֿפ ןוא עדמערֿפ ןוא

 ,רעלטעּב ןייק ןוא חרוא ןייק רעמ טינ ןיּב ךיא

 .ןןעמוקעג -- ןוא ,ןעמוק וצ טמיטשַאּב ןיילַא ּבָאה ךיא

 -כעלטרָאװטנַארַאֿפ יד ןעמונעג ךיז ףיוא טָאה ןוא -- ןעמוקעג זיא רע
 יװ ,לַאטורּב יו ,טכעלש יו ןייז סע געמ ,רָאֿפ טמוק סָאװ ,ץלַא רַאֿפ טייק
 טרעלקרעד טָאה ןוא -- ןעמוקעג זיא רע .שיחישממוא יו ,ךעלשטנעממוא
 ."ץלַא ףיוא טיירג זיא, רע זַא ,(ןקניטלַא ןטימ ךערּפשעג ןּבלעז םעד ןיא)
 רע ,"תועשר רעצנַאג רעד ךרוד ןייגכרוד רע ליװ ,רע טגָאז ,תועשר בוא,
 ךיז ןילַא טימרעד טלעטש רע ..."ערעדנוזַאּב ןייק תויכז ןייק ךיז רַאֿפ ליוו
 -ליּב ןייז ףרַאד הלואג יד, -- רעּבָא .סע טסייוו רע .הנּכס רעשילַארָאמ ןיא
 ."לאוג םעד ןוֿפ רעכ
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 ןוֿפ לַארָאמ םצע יד ןוא עיֿפָאזָאליֿפ עצנַאג יד רימ ןּבָאה ָאד-טָא ןוא

 םענוֿפ רעכליּב זיא הלואג יד :םזינַאיסעמ ןשיטסיװעשלָאּב םענרעדָאמ םעד
 רָאנ טינ ןוא --- ןייז בירקמ ךיז לאוג רעד זומ הלואג רעד ןוֿפ ןעמָאנ ןיא .לאוג

 ,ךיז ןיא טָאה רע סָאװ ,עטסכעה סָאד ,עטסעּב סָאד .קיטסייג ךיוא ,שיזיֿפ
 זומ רע .גנונעדרָא רעיינ רעד ןוֿפ חּבזמ ןֿפױא ןּברק ַא רַאֿפ ןעגנערּבכ רע זומ

 ...ןסיוועג ןייז -- "ןקיצנייא םעד ,ןוז ןייזק הדקע רעד וצ ןריֿפ
 -- "עידעמָאק-הלואג; סקיווייל ןוֿפ סױרַא רימ ןעגנירד -- ןעייטש רימ

 ,טנעה יד ןטכירנייא טינ לָאז לאוג רעד רעדָא :עמעליד רעשיגַארט ַא רַאֿפ
 רעד ןוא -- ןעמוק לָאז יז רעדָא ,ןעמוק טינ לָאז הלואג יד ןוא -- ,המשנ יד

 .טנעה ענייר ןייק טינ טימ ןּביילּב לָאז רעזיילסיוא
 ליצ עסיורג סָאד שרעדנַא עקַאט ןעק ?"רעדָא-רעדָא; ַאזַא ָאד עקַאט זיא

 -מוארַאֿפ ןײלַא ךיז לָאז רעזיילסיוא רעד רָאנ ןדייס ,ןרעו טכיירגרעד טינ
 ;דליּב ןטֿפניֿפ ןיא טגָאז סָאװ ,ץל רעד טכערעג עקַאט זיא ?ןקידריװ

 ,ןלָאצַאּב ריא טעװ ץלַא רַאֿפ

 ,תוקדצ רַאֿפ ןוא תועשר רגֿפ

 ;טֿפַאשּביל רַאֿפ ןוא האנש רַאֿפ

 -- ,טֿפַאשטכענק רַאֿפ טלָאצ ריא

 -- .הלואג רַאֿפ ןלָאצַאּב ךיױא ריא טעװ

 ,בייח טייז ריא ןעוװ ,ךייא וצ ירו זַא

 !יאכז טייז ריא ןעוו -- ייװו רעמ ךָאנ ןוא

 טלָאמַאד דָארג ,בייח ןליֿפ ךיז לאוג רעד זומ ?ץל רעד טכערעג זיא
 ביוחמ ןליֿפ ךיז לָאז לאוג רעד זַא ,עגַאל ַאזַא ןייז זומ ?יאּכז ןענייז עלַא ןעוו
 ערעייז ןּבָאה ,םינילּת יד וליֿפַא ,עלַא ןעוו ,ןײלַא ךיז ףיוא קַאה ַא ןּבײהוצֿפױא

 !קַאה רעקידנגרָאמ ַא ןָא ןגרָאמ ַא ךעלגעמ טינ זיא ?ןֿפרָאװעגקעװַא קעה
 ּביוא -- ,טרַאװרעד ןעמ יו ױזַא ןייז ןענעק ןגרָאמ רעד טעװ :טרעקרַאֿפ ןוא
 טימ ,ןעק ?"ןענייוו ןוא טנלע ןיא ןציז, טעװ ,ןעגנערּב םיא טעװ סָאװ ,רעד
 רעד תעּב ,ןייז טזיילעגסיוא ןלָאז עלַא זַא ,ןייז טלָאמעג ,רעטרעוו ערעדנַא

 ןטָאש סחישמ זַא ,ךעלּבױלג סע זיא ?טזיילעגסיוא טינ זיא ןיילַא לאוג

 -סיוא ןוֿפ דיל סָאד ןעגניז ןוא םולח םעד ןעמולח לָאז ,(םלוג רעד) עלעסָאי
 ךיז טגייל ?טכער ןייז ןָאט םיא ןוילּת םעד טסייה ןיילַא חישמ תעּב ,גנוזייל

 ךיז לָאז הלואג ןוֿפ עמַארד רעכעלרעדנואוו רעסיורג רעד ןוֿפ זַא ,לכש ןֿפױא

 "וצ טינ טגנילק ?עידעמָאק-הלואג עקידארומ ַאזַא ןוא עדליוו ַאזַא ןזָאלסי}וא

 ואוו ,דיל-אידג-דח עכעלטלעוװלַא עיינ סָאד-טָא ,שיטסַאטנַאֿפ וצ ,שילרעטסיוא

 ,ץַאק יד טנוה רעד ,עלעגיצ סָאד ןסעגעגֿפױא טָאה ץַאק יד יװ םעד ךָאנ

} 350 { 



 -טָא טֿפַאהנקסעטָארג וצ טינ זיא ."ךיירגיניק סטָאג, טמוק ,וו"זַאא ,וו"זַאא
 סָאד, -- ,דליּב ןטצעל ןיא טלייצרעד חישמ-םלוג רעד סָאװ ,עלהשעמ סָאד

 ,טולּב ןוֿפ עלהשעמ סָאד ,טולּב ןרָאװעג זיא סָאװ ,טֿפַאשּביל ןוֿפ עלהשעמ
 ןעק ?ןייו ןרעוו ןעד טולּב ןוֿפ ןעק ?ןייוו-הלואג ,"ןייוו ןרָאװעג זיא סָאװ

 םעד ןוֿפ עטכישעג יד טנרעלעג טינ ןעד זדנוא טָאה ?לאוג א ןרעוו םלוג ַא
 עטכישעג יד ױזַא זדנוא טנָאמרעד סע ןכלעוו ןָא ,סָאטימ-חישמ ןכעלטסירק
 ןייו ןוֿפ ,טרעקרַאֿפ ,ןעק רעכיג זַא -- .,ןייוו ןרָאװעג זיא סָאװ ,טולּב ןטימ
 ?עקשטעג ַא ,םלוג ַא --- לאוג ןוֿפ ןוא טולּב ןרעוו

 ךיא .ןרעֿפטנע וצ טרָא סָאד טינ ָאד זיא עגַארֿפ רעקיזָאד רעד ףיוא
 קיטכיוו .רענעײל םעד ריא ףיוא ןכַאמ וצ םַאזקרעמֿפױא ידּכ ,יז לעטש
 ,םעלּבָארּפ רעד ןוֿפ גנוטכיילַאּב רעזדנוא טינ ,סרעטכיד םעד ןעעז וצ זיא
 ,"קַאה עקידנגרָאמ, יד זַא ,ןעזעגנייא ,סיוא טזייוו סע יװ ,טָאה רעטכיד רעד
 -מוא-שיגַארט ,ךעלדײמראֿפמוא ױזַא טקנוּפ זיא ,הלואג רעד ןוֿפ קַאה יד
 ןוא תולג ןוֿפ קַאה יד ,טנייה ןוֿפ ןוא ןטכענ ןוֿפ קַאה יד יו ,ךעלדײמרַאֿפ
 סיוועג טָאה ,הנינח ,דלעה-טּפיוה ןייז יוו ױזַא ,רעטכיד רעד .טֿפַאשטכענק ןוֿפ
 טינ לָאז שטנעמ, :ליוו רע ןוא "לאוג ןיא סָאװ ,ןשטנעמ םעד וצ טֿפַאשּביל,

 ;"עלייוו ַא ףיוא -- לאוג ,קיּביײא זיא שטנעמ -- ,לאוג ןיא ךיז ןעקנירטרעד
 .ןעקנירטרעד ךיז לאוג ןיא זחמ שטנעמ זַא ,רע טליֿפ ךָאד

 יד ןוא עסיורג יד ,ךעלעסָאי עקיטנייה עלַא ןסייוו סע סָאװ ,טסייוו רע
 ןשיווצ זיא ךָאד ,ןסייוו ייז זַא ,הדומ טינ ךיז ןענייז ייז ןעוו ךיוא --- ,עניילק
 סָאװ ,ןוֿפרעד לעּפתנ טינ ןרעוו ייז .דיישרעטנוא רעֿפיט ַא ָאד ייז ןוא םיא
 ןענעקייל ייז .םיא ןיא סָאװ לאוג םעד ןוֿפ ןקירעדינרעד ךיז טזָאל שטנעמ
 ַא ָאד זיא סע זַא ,הדומ טינ ןענייז ייז .גנורעדינרעד ןוֿפ טקַאֿפ םצע םעד
 זיא ,גנוגייצרעּביא רעטסֿפיט רעייז טיול .לאוג ןוא שטנעמ ןשיוװצ טקילֿפנָאק
 ,לאוג רעוויטקעלָאק רעד ןוא רעלעודיווידניא רעד -- ,לאוג רעד סָאװ ,ץלַא
 רעד זַא ,ןטלַאה ייז .ךעלשטנעמ -- ,עטסכעלשטנעממוא סָאד וליֿפַא ,טוט --

 ןענייז סָאד ןוא .ןָאט סע רע זומ רָאנ טינ ,אנוש ןָא ןייז םקונ ךיז געמ לאוג
 טגײלעגנײרַא טָאה רעטכיד רעד סָאװ ,רעטרעװו יד -- רעטרעוו ערעייז

 ןהנינח טימ סיוא ךיז טהנעט רענעי ןעוו ,ליומ ןיא ןעלעסָאי

 ,םערָאװ םעד רַאֿפ וליֿפַא ןוּבשח ַא טסריֿפ וד

 -- ןוּבשח םעד זייוו ,ןוּבשח םעד רעהַא ּביג ָאט

 -- לָאצַאּב ןוא

 חוסיֿפּת יד ןיא ,רעּבירג יד ןיא ,סרעלעק יד ןיא ןרָאי רַאֿפ ּפָא לָאצ
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 וּפָא לָאצ

 רעגנוה ןיא ענעמוקעגמוא ,עטכַארּבעגמוא עלַא רַאֿפ ּפָא לָאצ

 .תומחלמ ןוא

 .ןוײזַאא ,ווײזַאא

 ,ײןלָאַצּפָא; םעד-טָא ןוֿפ טײקכעלדײמרַאֿפמוא יד ןייא טעז קיווייל .ה
 -ָאיצולָאװער יד ןוֿפ ּפָא קרַאטש ױזַא ךיז רע טדייש טימרעד ןוא -- רעּבָא
 ,רעצ םעד טליֿפ רע -- סרעמענ-המקנ "עטכערעג, ערעדנַא עלַא ןוא ערענ
 ןוא גיוא רַאֿפ גיוא, ןלַאטַאֿפ םעד-טָא ןוֿפ הנּכס יד ,המיא יד ,קערש םעד
 זדנוא וצ טיירש רעדירּב יד ןוֿפ טולּב סָאד יװ ,טרעה רע .יןָאצ רַאֿפ ןָאצ

 זיא טולּב -- םיעשר ןוֿפ טולּב ,טולּב קידלוש ןייז סע געמ .דרע רעד ןוֿפ
 ,עלעסָאי טגערֿפ ?"טולּב ךיוא ןעד זיא גוגמ ןוא גוג ןוֿפ טולּב סָאד, ...טולּב
 ."ָאי --- רימ רַאֿפ ,טינ -- טלעוװו רעד רַאֿפ, :טרעֿפטנע הנינח ןוא

 -לָאּב םעד ןשיוװצ טנורגּפָא רעד טגיל ,רעּביא ךיא רזח ,ָאד-טָא ןוא
 סָאװ ,טולּב סָאד זיא ןטשרע ןרַאֿפ .ןשקיווייל םעד ןוא הנינח ןשיטסיוועש
 ןוֿפ ןָאֿפ רעד רעטנוא ,גנוזיילסיוא ןוֿפ ןָאֿפ רעד רעטנוא ןסָאגרַאֿפ טרעוו

 :טגָאז רע .טולּב סע זיא ןהנינח רַאֿפ ,טינ טולּב ןייק ,עיצולָאװער

 :רענייא ךיא גָאלק -- עלַא טינ ּבױא
 ?ןסָאגרַאֿפ טרעוו סָאװ ,טולּב ןטימ ןעמ טוט סָאװ
 :ןגערֿפ ךָאד זומ ןוּבשח לעּב ַא רענייא
 ?ןסָאגרַאֿפ טרעוו סָאװ ,טולּב ןטימ ןעמ טוט סָאװ
 :ןרעֿפטנערַאֿפ ךָאד זומ ןוּבשח לעּב ַא רענייא
 ?ןסָאגרַאֿפ טרעוו סָאװ ,טולּב ןטימ ןעמ טוט סָאװ

 ,קידלוש ךיז רע טליֿפ ,ןרעֿפטנערַאֿפ טינ סע ןעק רע יװ ױזַא ןוא
 וצ ,ןוילּת סיוא ןרָאװעג ןיוש זיא סָאװ ,ןוילּת םעד טגניווצ רע ןוא ,בייח
 ,רע .טנַאה ןיא קַאה רעד טימ ןיירַא רעלעק ןרעטצניֿפ ןיא םיא ךָאנ ןייג
 ןוֿפ סנטָאש ןיא ,רעיורט ןוֿפ סנטָאש ןיא טלקיוועגנייא טּביילּב ,לאוג רעד

 ןייז טריֿפ גנוזיילסיוא ןוֿפ רָאכ םעד ,דײרֿפ ןוֿפ רָאכ םעד ןוא -- ,טיוט

 ...םלוג רעד ,ןטָאש

 רענייא, ּביוא .ףוס ןייק טינ זיא'ס ,ןיינ ?עידעמָאק רעד וצ ףוס ַא זיא
 ןוא ףסוי ןּב חישמ ןוֿפ טולּב ןרַאֿפ ןרעֿפטנע טזומעג טָאה "ןוּבשח לעּב ַא

 יַאדװַא טולּב סדוד ןּב חישמ רַאֿפ ךָאד טעװ --- ,טולּב סגוגמו גוג רַאֿפ וליֿפַא

 .ןסיוועג סטלעוו רעד ןוֿפ לָאּבמיס ַא זיא דוד ןּב .ןרעֿפטנע רעצעמע ןזומ

 רעד טדניװשרַאֿפ ?ןילַא ןסיוועג סָאד רעּבָא ,ָאטינ רעמ זיא לָאּבמיס רעד
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 טמענ ןוילּת רעד סָאװ ,"קַאה עקידנגרָאמ, יד !םענייאניא לשמ ןטימ לשמנ
 ךיוא ּפָארַא ךיז יז טזָאל -- קעװַא טייג דוד ןּב ןיהואוו ,רעלעק ןיא ךיז טימ
 | !טלעװו רעד ןוֿפ ןסיוועג םעד ףיוא

 -ֿפױא יד רעּבָא .טרעֿפטנערַאֿפ טינ טּביילּב סָאװ ,עגַארֿפ ַא זיא סָאד
 וצ רָאנ ,ןרעֿפטנערַאֿפ וצ טינ ןעוועג זיא "עידעמָאק-הלואג, רעד ןוֿפ עּבַאג
 יז קיווייל טָאה טלעטשעג ןוא עגַארֿפ-סנסיוועג יד ,עגַארֿפ עקיּבייא יד ןלעטש

 עגַארֿפ-סנסיוועג יד זיא סָאד זַא ,ןטכַארט ןעמ ןעק ,ליוו ןעמ ּביוא זַא ,ױזַא
 ,עיצולָאװער רעלַאיצָאס רעד ןוֿפ עגַארֿפ סנסיוועג יד ,עכָאּפע רעזדנוא ןוֿפ

 ןעמענ רימ יצ ,סנייא ץלַא ,ךעלטרָאװטנַארַאֿפ ןענייז עלַא רימ רעכלעוו רַאֿפ
 ןיא טרילומרָאֿפ קיווייל סע טָאה יװ -- ,םורָאװ :טינ רעדָא ,לייטנָא ריא ןיא
 ,םישעמ עלַא רַאֿפ ןוא ץלַא רַאֿפ קידתוירחא זיא רעדעי, :?טרָאװרַאֿפ, ןייז
 -טימ ַא ןוא ףּתוש ַא זיא רעדעי ןוא ;טלעװ רעד ףיוא ןָאטעגּפָא ןרעוו סָאװ
 טמענ ןוא טייז ַא ןָא טייטש רע זַא ,ךיז טכוד םיא ןעוו וליֿפַא ,רעקידלוש

 ןייז רַאֿפ זומ רעדעי ןוא ,טלעוװ רעד ןוֿפ םישעמ יד ןיא לײטנָא ןייק טינ

 ."לאוג רעד ןיוש אטישּפ ַא טנייה .רעדעי .ןלָאצַאּב תוירחא

 ןוֿפ םעלּבָארּפ יד ןעמענֿפױא ,רעּביא ךיא רזח ,ליוו ןעמ ּביוא ,ןעמ ןעק

 רעזדנוא רָאנ ןוא רעזדנוא ןוֿפ םעלּבָארּפ יד יו ,"עידעמָאק-הלואגג רעד
 ןוֿפ גנוטיידַאּב יד ןכַאלֿפרַאֿפ ,ןרענעלקרַאֿפ ןסייה סע טלָאװ ךָאד .עכָאּפע
 ףיוא ךיז ןֿפורּפָא ריא ןרעה ןסייה טלָאװ סָאד .עמעָאּפ רעשיטַאמַארד רעד
 יַאדװַא טָאה יז ...םיטש ערעֿפיט ריא ןעמענרַאֿפ טינ ןוא טייצ רעד ןוֿפ ןעמיטש

 .ןיז ןקידנרעיוד רעמ ַא ןוא ןרעֿפיט ַא
 ןרעוװ סָאװ ,ןעלטימ עניירמוא רַאֿפ קידלוש ךיז ןליֿפ ןוֿפ םעלּבָארּפ יד

 יד זיא ,ןליצ עטסנייר יד ּבילוצ טצונַאּב ןרעוו ייז וליֿפַא ןעוו ,טצונַאּב

 ןיא טריטסיזקע טָאה יז .ןטייצ ,ערעזדנוא ןוֿפ רָאנ טינ ,עלַא ןוֿפ םעלּבָארּפ
 -ַארד ענייז ,"םלוג, סקיווייל עז) "תולואג, עקידרעירֿפ ןוֿפ הֿפוקּת רעד
 טעוװ יז .רעטעּפש ןייז טעוו יז ,טציא ָאד זיא יז ,("ןטייק , ןוא "ּפַאשא סעמ
 סחישמ ןתמא םעד טמענרַאֿפ סָאװ ,םלוג רעד חישמ רעד ,עלעסָאי ןעוו ,ןייז

 -עגּפָא טעוו דיל-הלואג סָאד .ןעמלוג וצ ןוא ןחישמ וצ ןרעהֿפױא טעװ ,טרָא
 ןזייוו ךיז טעוו סע ןוא -- ,ןרעװ ןעקנורטעגסיוא -- ןייוו-הלואג רעד ,ןעגנוז

 ,ןוילּת ןוֿפ טקַא םעיינ ןֿפױא רעֿפטנע ןַא ןענָאמ טעו ןוא ,"ןוּבשח-לעּבא ַא
 -- .ןרָאװעג ןסָאגרַאֿפ זיא סָאװ ,טולּב סרעזיילסיוא םעד ףיוא רעֿפטנע ןַא
 טולּב ןייז רַאֿפ טינ ּביוא ןוא .גנוזיילסיוא סנעמעלַא ןוֿפ טנעמָאמ םעד ןיא
 וצ ןעגנואווצעג םיא טָאה חישמ סָאװ ,ןוילּת רעד טָאה יצ ,טינ ןסייוו רימ)
 ּבױא -- ,(טינ רעדָא ,םיא ףיוא קַאה יד ןּבױהעגֿפױא עקַאט .,ךיז ךָאנ ןייג
 ןיא ןרָאװעג טרעטשרַאֿפ זיא סָאװ ,דיירֿפ ןייז רַאֿפ זיא ,טולּב ןייז רַאֿפ טינ
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 -טנע ןַא ןעגנַאלרַאֿפ טעװ "ןוּבשח-לעּב, רעד .דיײרֿפ סנעמעלַא ןוֿפ העש רעד

 ןליֿפ ךיז ןזומ וצ רעזיילסיוא םעד סע טמוק סָאװרַאֿפ ,עגַארֿפ רעד ףיוא רעֿפ

 טעװ טלעוו רעד ןוֿפ ןסיוועג סָאד ?יאכז ןענייז עטזיילעגסיוא יד תעּב ,בייח

 ,יאּכז ולוּכש רוד רעתמא ןַא ןעמוקנָא טינ טעװ סע ואוו ,ןקיאורַאּב טינ ךיז

 רע טעװ קעלֿפ ,ןטיױר טינ ,ןרעדנַא ןדעי ןוא קעלֿפ-טולּב ןדעי סָאװ ,רוד ַא

 -ייר ַא ףיוא ןשַאװּפָא ,ןקעלֿפ עיינ ןָא ,טולּב םעיינ ןָא ןשַאװּפָא ןוא ןשיװּפָא

 ,עכעלרעדנואוו יד-טָא ןעמוק טעװ סע ןענַאװ זיּב ..ןֿפוא ןרשּכ ַא ןוא םענ

 ,םזיגַארט-הלואג רעד ןרעטיצ ןכַאמ טֿפול יד טעװ ,טייצ עשיחישמ תמאב

 .טייקטזיילעגסיוא טינ סרעזיילסיוא םעד ןוֿפ קיגַארט יד

 סָאװ ,ויטָאמ רעכעלטייצרעּביא רעקיצנייא רעד טינ זיא סָאד רעּבָא

 סע ."עידעמָאק-הלואג; רעד ןוֿפ טעטילַאוטקַא רעד רעטניה ךיז טלַאהַאּב

 ןוֿפ ץענערג יד רעּביא טײג עכלעוו ,םעלּבָארפ ַא ךָאנ ריא ןיא ָאד זיא

 הריּתס רעקיּביײא רעד ןוֿפ םעלּבָארּפ עקיּבייא יד זיא סָאד .עכָאּפע רעזדנוא

 .טײקכעלטרָאװטנַארַאֿפ ןוא טײקטרעשַאּב ןשיווצ

 גנַאל הריּתס עקיזָאד יד זיא עיֿפָאזָאליֿפ רעזעיגילער רעזדנוא ןיא

 -ָאליֿפ רענײמעגלַא רעד ןיא ,"הריחבו העידי, ןעמָאנ ןרעטנוא טנַאקַאּב ןיוש

 ןעק יװ .ןליוו ןעײרֿפ ןוא םזינימרעטעד ןגעוו יװ ,ריא ןגעוו ךיז טדער עיֿפָאז

 יַאֹּב יא ץלַא ןעוו ,םישעמ ענייז רַאֿפ ךעלטרָאװטנַארַאֿפ ןייז שטנעמ רעד

 עריא ,רעֿפטנע ריא טָאה עיֿפָאזָאליֿפ יד ךיוא ,עיגָאלָאעט יד ?סױרָאֿפ טמיטש

 רע .טינ סייו ךיא ?רעֿפטנע ןַא קיווייל טָאה .עגַארֿפ רעד ףיוא סרעֿפטנע

 רשֿפא ןוא --- טקערידמוא ,ןֿפוא ןטקעריד ַא ףיוא -- עגַארֿפ יד טינ טלעטש

 ןעמ ןעוו ,טליֿפרעד ןעמ .סױרַא ףרַאש יז טערט -- ןליוו ןוא ןסיוװ ןייז ןָא

 םעד ןכיילגסיוא זומ ןעמ זַא ,ףוס ןזיּב "עידעמָאק-הלואג; יד ךרוד טנעייל

 ןעמ .תוירחא ןוא טײקכעלדײמרַאֿפמוא ןשיווצ ,ליוו ןוא זומ ןשיװצ טקילֿפנָאק

 -דנַאטש ןֿפױא -- ,רעדָא-רעדָא ןוֿפ טקנוּפדנַאטש ןֿפױא ןלעטש טינ ךיז ןעק

 םעד רָאנ רעדָא ,לרוג ןוֿפ טכַאמ יד רָאנ רעדָא טריטּפעצקַא סָאװ ,טקנוּפ

 -הלואג; יד זדנוא טגָאז ,ןקריוו תוחוּכ עדייּב .ןליוו ןכעלטרָאװטנַארַאֿפ ןעײרֿפ

 יִצ ,סנייא ץלַא -- ,קרַאטש ךיילג ןענייז ,יז טגָאז ,עדייּב ןוא ,"עידעמָאק

 טינ ןוא ,ןהנינח ןיא ייז ןּבעל עדייּב .טינ רעדָא ,ךיז ןשיװצ ןרינָאמרַאה ייז

 ייוצ יד-טָא ךיז ןעיצ עמעָאּפ רעצנַאג רעד ךרוד .ןילַא םיא ןיא רָאנ

 טלעװ רעד ןוֿפ רדס ןכעלדײמרַאֿפמוא םעד ןוֿפ םָארטש רעד :ןעמָארטש

 .טײקכעלטרָאװטנַארַאֿפ רעשילַארָאמ ןוֿפ םָארטש םעד ןוא

 ןוא ןוילּת רעד תודע ןגָאז םָארטש-סטײקכעלדײמרַאֿפמוא םעד ףיוא

 ךיוא ."ןַארַאֿפ לָאמ עלַא, :טגָאז קיווייל יװ ,זיא חישמ רָאנ טינ ,סולימרַא

 טיירג זיא יז .טיירג קידנעטש זיא קַאה ןייז :לָאמ עלַא ןַארַאֿפ זיא ןוילּת רעד
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 -- םירָאװ ,ןפסוי ןּב ןּפעק וצ טיירג זיא יז ,ּפָאק סגוגמ ןוא גוג ןקַאהוצּפָא
 -- סולימרַא טגָאז יו

 :טײקכעלדײמרַאֿפמוא יד טלעֿפַאּב יזזַא

 ;קַאה יד ןעוועג זיא ּבױהנָא ןיא

 ,ּביױהנָא םייּב ןעוועג זיא סע יו ןוא

 .ןייז ףוס םייּב ךיוא זומ יױַא

 --- ןכייוּפָא ןוא ןעיירדסיוא ךיז לו סע רעו ןוא

 .לרוג ןקידתמא ןוֿפ ןכייווּפָא טעו

 ןוא --- ,ןכיײװּפָא ןוא ןעיירדסיוא טינ ךיז ןעמ ןעק לרוג ןקידתמא ןוֿפ

 םיא טמענ רע :סיוא טינ םיא ןוֿפ ךיז טיירד ,ןײלַא דוד ןּב חישמ ,הנינח ךיוא
 זומ ןּבײהֿפױא טזָאל רע עכלעוו ,קַאה סוינלּת םעד ןוֿפ םרָאֿפ רעד ןיא ןָא

 ךיז ףיוא ךָאנרעד ןוא ףסוי ןּב רעדורּב ןייז ףיוא רעירֿפ ןּבײהֿפױא ןזָאל

 ןײלַא

 סעדעי .טרָאװ ןייז --- סולימרַא ,לרוג םענוֿפ קַאה יד טגָארט ןוילּת רעד
 "טנייה ןקיּביײא ןוֿפ איבנ רעד, ךיז טזייוו ,טריסַאּפ סקיטכיוו סעּפע ןעוו ,לָאמ
 רעמ ,איבנ רעשלַאֿפ רעד יװ רעמ זיא רע .ןריסַאּפ ױזַא זומ סע זַא ,טגָאז ןוא
 ,רעשרעה םענעלַאטנעמָאמ םעד טניד ןוא םָארטש ןטימ טמיווש סָאװ ,רעד יו
 טֿפור *רעטעררַאֿפ רעקיּבייא,, .לרוג ןוֿפ חילש רעד ,זומ ןוֿפ איבנ רעד זיא רע

 רעד יו ,זיא רע ."חמ רעקיּביײא. רע זיא ןתמא רעד ןיא .עלהרובד םיא
 -לעװַאּב טייקכעלסעה ןייז רעּבָא ,ךעלסעה ,סיוא םיא טלָאמ ןיילַא רעטכיד

 ןייז זַא ,סיוא ךיז טכוד לָאמַא ןוא ,םוטַאֿפ יו ,טגניװצַאּב ,טרעּבױצַאּב ,טקיט
 זיא רע .ןָאזרעּפ ןייא ןיא ךאלמ ַא ןוא דש ַא ..."קידנלַארטש ,ןייש זיא םינּפ
 ןסולימרַא .םלוג רעד ,עלעסָאי יו (רעצנַאג שירעלטסניק ךיוא) רעצנַאג רעּבָא
 ןוא ןֿפסוי ןּב וצ םיא טיצ טָא -- ןעגנוטכיר ענעדײשרַאֿפ ןיא ךיוא טיצ
 ,איבנ סדוד ןּב יא ,סֿפסוי ןּב יא קיטייצכיילג טינ זיא רע רעּבָא .ןדוד ןּב וצ טָא
 ןדעי ןיא זיא סולימרַא ,סקיטלַאטשעגיײװצ סעּפע ָאד זיא ןעלעסָאי ןיא תעּב

 יייּב ןוא ךייוו טינ זיא רע ,קיטיידנייא ,טמיטשַאּב ,רָאלק טנעמָאמ ןקיצנייא

 ,זיא תוחילש ןייז ,ןייטש יו טרַאה ,טרעקרַאֿפ ,זיא רע .עלעסָאי יוװ ,קידוועג

 ;ןוילּת רעד ,רעניד ןוא רעדורּב ןייז םיא וצ לָאמ ןייא טגָאזעג טָאה סע יו

 ,לרוג ןוֿפ ןירַא טכיזעג ןיא ןקוק רעטיצ טימ

 ןעגנוריסַאּפ ןוֿפ ןעניז סעד ןּפַאכֿפױא וצ
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 -- ךָאנ קיניװו זיא סָאד ןוא ;ןקיטכערַאּב ךיילג ןוא
 ןּבױלג םעיינ ַא ךרוד יו ױזַא ןרעוו טּפַאכרַאֿפ טזומ וד
 :תובהלתה ןוֿפ רעײֿפ טימ טרָאװ ןייד ןדניצנָא ןוא
 גוגמ ןגעוו ןגָאז עטוג תואיבנ גָאט ּבױהנָא ןיא
 ..ףסוי ןּב ןטפשמרַאֿפ םעד ןגעוו -- טנווָא ןיא ןוא

 ןדוד ןּב ךיוא טריטקיד סולימרַא ,ָאי .ןדוד ןּב ןגעו -- רעטעּפש ןוא
 טזייוו ָאד-טָא ןוא .ןריטקיד ץלַא טינ רע ןעק םיא -- רעּבָא .ןָאט לָאז רע סָאװ
 -רַאֿפ ןוא טײקכעלדײמרַאֿפמוא ןשיװצ טקילֿפנָאק רעֿפיט רעד סױרַא ךיז

 ןעגנערּבמוא לָאז דוד ןּב זַא ,ךעלדײמרַאֿפמוא זיא סע .טײקכעלטרָאװטנַא
 ענייר ןוא הלואג ןשיווצ םיא טגניווצ -- לרוג רעד -- סולימרַא ,ןֿפסוי ןּב
 וצ טינ ןעגניווצ טינ רעּבָא םיא ןעק רע .הלואג -- ןּביילקוצסױא טנעה
 -נשטנעּב ענייז ןוֿפ טֿפירט סָאװ ,טולּב םעד רַאֿפ ךעלטרָאװטנַארַאֿפ ךיז ןליֿפ
 ןייז ךיוא וטזומ ,ךעלקילג זיא קלָאֿפ סָאד, :םיא וצ טגָאז רע .טנעה עקיד
 ָאד רעּבָא "רעיורט ףיוא טכער ןייק רעמ טינ טסָאה וד !טזומ וד .ךעלקילג
 -נוא טינ רעמ ןיוש ךיז טיג הנינח .טכַאמ ןייק טינ רעמ ןיוש סולימרַא טָאה

 טניימ סָאד ןוא) "רעיורט ףיוא טכער , ןייז ריקֿפמ טינ זיא רע .זומ םעד רעט
 סָאד ךעלקילג ןכַאמ זומ רע .(ךעלטרָאװטנַארַאֿפ ךיז ןליֿפ וצ טכילֿפ ןייז ---

 טייקנייר רעד טימ רַאֿפרעד טלָאצ רע שטָאכ ,הלואג יד ןעגנערּב ןוא קלָאֿפ
 ךיז ןליֿפ ןיילַא ,ןרעיורט טינ ןוא ךעלקילג ןייז ןיילא רעּבָא :טנעה ענייז ןוֿפ

 .טינ סָאד -- טכירעגנייא טולּב ןיא טנעה ענייז טָאה רע יו ,םעד ךָאנ יאּכז
 ןוֿפ ליֿפעג םעד ןוֿפ טײרֿפַאּב טינ םיא טָאה הלואג יד ןעגנערּב וצ זומ רעד

 טרעּפרעקרַאֿפ ,ןכּב ,זיא םיא ןיא .הלואג רעד רַאֿפ טײקכעלטרַאװטנַארַאֿפ
 ןוֿפ רדס, ןלַאטַאֿפ םעד ןשיווצ -- עינָאמרַאה יד ןוא -- םזינאגאטנַא רעד

 .ןליוו ןעײרֿפ םעד ןוא "ןעגנוריסַאּפ

 זענייז ?"עידעמָאק-הלואג , רעד ןגעוו ןגָאז ןעק ןעמ סָאװ ,ץלַא סָאד זיא

 "רעד יד ץוח ַא ,ןעמעלּבָארּפ ערעדנַא ךיוא ריא ןיא ןרָאװעג טרירעגנָא טינ

 ןייז ףיוא -- טָאה טעָאּפ רעד ױזַא יו ,ןֿפוא םעד חוּכמ זיא סָאװ ןוא ?עטנָאמ
 עלַא יד טכַארּבעגסױרַא -- ןֿפוא ןשיגָאלָאכיסּפ-ּבלַאה ,ןשיגָאלָאטימ-ּבלַאה
 ?ןֿפַאשעג טָאה רע עכלעוו ,ןטלַאטשעג יד חוּכמ זיא סָאװ ?ןעיידיא ןוא ןוויטָאמ
 ןוא ?ןלָאּבמיס עשירעלטסניק ןייק טינ ייז ןענייז ?סעירָאגעלַא זױלּפ ייז ענייז

 רעד ?ךַארּפש ןייז ןוֿפ טײקשיטעָאּפ רעד ,טייקכעלדליּב רעד חוּכמ זיא סָאװ
 רעד !סיורג גונעג יז זיא ?קימטיר ןייז ןוֿפ טֿפַארק-סגנוקריו רעשיריל
 -נייא ,םוטעמוא יװ ןוא ,לָאמ עלַא יו ,טגיל סעגַארֿפ עלַא יד ףיוא רעֿפטנע

 זדנוא ףיוא טכַאמ קרעוװ סָאד סָאװ ,םשור ןקידלּכה-ךס םעד ןיא ןסָאלשעג
 ענעגייא עניימ ןיא סרעטכיד םעד ןוֿפ ףליה רעד טימ ּבָאה ךיא סָאװ ןוא
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 ןלָאז ,ןויטָאמ עטנָאמרעד-רעירֿפ יד ןעוו .ןּבעגרעּביא טוואורּפעג רעטרעוו

 טינ ןוא טריטסיזקע טינ ייז ןטלָאװ ,טרעּפרעקרַאֿפ שירעלטסניק ןייז טינ

 לָאז קיווייל ןעוו .ןרָאװעג ןעמואוושעצ ןוא ןענורעצ ןטלָאװ ייז ,טקריוװעג

 טינ ,רעֿפַאש-סָאטימ ןייק טינ ,שטנעמ-ןעיידיא ןַא רָאנ ןייז קרעװ ןייז ןיא

 גונעג טַאהעג טינ ןוויטָאמ יד ןטלָאװ ,הגרדמ רעכיוה ַא רָאג ןוֿפ טעָאּפ ןייק

 ,טייקידעּבעל עשיריל גונעג ,קילָאּבמיס עכעלדליּב גונעג ,טולּב ןוא שיײלֿפ

 וצ זדנוא ןוא זדנוא ןקעװ וצ ,זדנוא ףיוא ןקריו וצ טײקמערַאװ גונעג

 -ױזַא יד ןעו רָאנ עדרעוו ַא טָאה טלַאהניא רענעֿפירעג-ױזַא רעד .,ןֿפושיּכ

 סקרעוו-טסנוק ַא ןוֿפ טקריװַאּב ןעמ טרעוװ .עדרעוו ַא טָאה םרָאֿפ ענעֿפורעג

 םעד טָאה קורדסיוא רעייז זַא ,אליממ סע טסייה סעיטסעגוס עשיאיידיא

 .ןּבָאה ףרַאד רע סָאװ ,חוּכ ןוויטסעגוס-שירעלטסניק

 -סיוא רעשירעלטסניק רעד ןשיװצ דיישרעטנוא ןַא ןַארַאֿפ ךָאד זיא סע

 -הלואגג ןוֿפ ןֿפוא-סקורדסיוא ןשיטעָאּפ םעד ןשיוװצ ךיוא יװ ,טֿפַארק-סקורד

 ץוח ַא -- ,טייז רעדנַא רעד ןוֿפ ,"םלוג רעד; ןוא ,טייז ןייא ןוֿפ ,"עידעמָאק

 טדערעג ָאד זיא סע ןכלעוו ןגעוו ,דיישרעטנוא-ןוויטָאמ ןוא -ןעיידיא םעד

 טינ ,ֿפַאש ןצנַאג סקיוויל .ה רַאֿפ קיטכיו זיא קוליח רעד  ,ןרָאװעג

 עשיטעָאּפ יילרעייווצ םיא ייּב ןַארַאֿפ ."םלוג/ ןוֿפ ןלייט ייווצ יד רַאֿפ זױלּב

 ושיריל ריא טימ.זדנוא טּפַאכרַאֿפ קיריל עקידלּפענ ואוו ,ענױזַא :ןעגנוֿפַאש

 ןטימ --- טייקלקנוט רעייז ןיא ןיירַא זדנוא ןעיצ רעדליּב עלעקנוט ואוו ,לּפענ

 ,טרעקרַאֿפ ,ואוו ,ןעגנוֿפַאש ןוא ,גנַאלק ןוֿפ ףושיּכ ןטימ ,טרָאװ ןוֿפ חוּכ

 -רַאֿפ ןוא ןעגנואווצַאּב טרעוו רעדנַא ןַא טימ ץלַא ןוא םטיר רעד .,זרעֿפ רעד

 רַאֿפ ךיז טלגנעלש יז .עיידיא רעשיטע-שיטעָאּכ סקרעוו םעד ןוֿפ ןעגנולש

 טלקיוו טָא ןוא ,ףיוא יז טכייל טָא ,עלוֿפרילָאק ַא ןוא עקידוועגיוּב ַא ,זדנוא

 ןוֿפ ןרעקּפָא עגר ןייא ףיוא זדנוא קידנזָאל טינ ,סנטָאש ןיא קידתודוס ךיז יז

 ַא ךיז רַאֿפ רימ ןּבָאה קרעװ ןימ ןטשרע םעד ןיא ..קילּב רעזדנוא ריא

 םעניא .שיריל זיא סָאװ ,רעקנעד ַא -- ןטייווצ םעניא ;רענאיזיוו ןשיריל

 םעניא ;דניק ַא ןעוועג זיא רע ןעוו ,ףסוי יו ,תומולח רע טמולח -- ןטשרע

 .תומולח רתוּפ רענעסקַאװעגסיױא ןַא ,םירצמ ןיא ףסוי יװ ,רע זיא -- ןטייווצ

 ןטרָאס עדייּב ןעוועג טשימרַאֿפ ןענייז ,לייט רעטשרע ,"םלוג םעד, ןיא

 -- ,המשנ רעזדנוא ןיא ןעגנוזעגניירַא ךיז טָאה:רעטכיד רעד יא :ןעגנוֿפַאש

 רע סָאװ ,(טסואוועג טָאה ןיילַא רע יצ) טסואוועג ןּבָאה רימ יצ ,סנייא ץלַא

 "רעד ןעוועג טריסערעטניארַאֿפ ףיט ןענייז רימ יא ;טינ רעדָא ,זדנוא טגָאז

 י-טנַא עקידרעטייו יד ,"עידעמָאק-הלואג יד; .זדנוא טגָאז רע סָאװ ,טימ

 עקידנגניז ןייק טינ ,עקידנגָאז ַא סיוכרוד טעמּכ זיא ,"םלוג,, ןוֿפ גנולקיוו

 רעגייטש ַא ) ןעגנַאזעג עקיטכערּפ עכעלטע ריא ןיא ָאד ןענייז סע .עמעָאּפ

 -ניא ,(ףלע דליּב ןיא דיל-הלואג סָאד ,דליּב ןטעּביז םעניא דיליץנַאט סָאד
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 .רַאֿפ ַא ךיז טגָארט סָאװ ,סָאלשטֿפול רעשיריל ןייק טינ סע זיא רעּבָא ןצנַאג
 רעד .ןינּב-טסנוק ןוא -ןעיידיא רעטסעֿפ ַא רָאנ ,סנקלָאװ ןשיוװצ רעטֿפושיּכ
 ךיז ןֿפױרש ייז .ּפערט עדילָאס ןוא ערעכיז רעּביא זדנוא טריֿפ רעטכיד

 זיא סע ,עי .ץיּפש םוצ ןעמוק רימ זיּב רעכעה ,רעכעה ץלַא ךיז ןּביױה ןוא
 עכעלטע טינ ,"עידעמָאק-הלואג; רעד ןוֿפ ייּבעג םעד ןיא ץיּפש ןייא ָאד
 יָאּפ רשֿפא ןענייז סמערוט-*םלוג, יד ."םלוג,, ןיא יוװ ,ןלָאּפוק טימ סמערוט

 -רַאֿפ רעמ *עידעמָאק-הלואג יד. זיא רעּבָא רַאֿפרעד .רעשירעלָאמ ,רעשיטע

 רימ רָאנ יו ,סיוא-ואוו ןוא ןייא-ואוו ןסייוו רימ .שינָאטקעטיכרַא -- טקידנע
 ךיז ןעיצ םעד ןיא ןָאטרַאֿפ ױזַא ןענייז רימ ןוא ...רונש-טכיר םעד ןעניֿפעג
 "יא-הלואג סרעטכיד םענוֿפ םעדָאֿפ םעד ,םעדָאֿפ-טּפיוה םעד ךָאנ ןוא ןוֿפ
 ךיז קשח ןייק ןוא טייצ ןייק טינ ןּבָאה רימ זַא ,קיגַארט-הלואג ןוא ןעייד
 !"הז ןליא האנ המ, :ןגָאז וצ ןוא ןייז וצ קיסֿפמ ,געוו ןטימ ןיא ןלעטשוצּפָא
 -טָא ,םטיר רעד:טָא זיא (םערָא רעדָא) ךייר יו !דליּב סָאד-טָא זיא ןייש יו
 .טֿפושיּכרַאֿפ טײקצנַאג סנוגינ םעד ןוֿפ ןענייז רימ !זרעֿפ רעד

0 
 ןשיווצ ָאד ןענייז סָאװ ,ןדיישרעטנוא עלַא יד ףיוא טקוקעג טינ רעּבָא

 רעד ןוא 1920 -- 1917 ןיא "םלוג םעד, ;1908 ןיא "חישמ ןוֿפ ןטייק יד;
 ךיז ןעמענ סָאװ ,ןדיישרעטנוא יד --- ,1932 --- 1920 ןיא *עידעמָאק-הלואג,
 ןוֿפ יא ,דָאירעּפ םענעּבעגעג םעד ןיא טײקֿפײר דַארג סרעטכיד םעד ןוֿפ יא
 -ַארד יירד יד ןוֿפ רעדעי ןיא רע טָאה ייז ףיוא סָאװ ,ןשינעעשעג-טייצ יד
 סעּפע יו ןרעװ טכַארטַאּב ךָאד ייז ןענעק -- ,טריגַאער סעמעָאּפ עשיטַאמ

 עלַא ייז ןוֿפ לּכה-ךס ַא ןכַאמ .וצ טינ טדַאש רַאֿפרעד ןוא .עיגָאלירט ןימ ַא

 ייֵז ןוֿפ רערעדעי ןוֿפ ,ןָאטעג רעהַא זיּב ןּבָאה רימ יװ ,רָאנ טשינ ,םענייאניא

 .רעדנוזַאּב
 לייוו ,רַאֿפרעד זיא סע רעּבָא ,רָאלק גונעג זיא "חישמ ןוֿפ ןטייק יד;

 ,עמעָאּפ רעד ןוֿפ ןלייט ענעי ןיא) ָאד זיא "םלוג; ןיא .גונעג ףיט טינ זיא'ס
 -ףושיּכ ךרוד יוװ ,זיא סע :הגרדמ רערעכעה ַא ןוֿפ טייקרָאלק (ָאד זיא'ס ואוו
 סָאװ ,געוו רעד .קינייועניא זיא סָאװ ,סָאד ןרָאװעג קיטכיזכרוד ,ןלַארטש
 -ירעּפסקע ןשיטַאמַארד-שיריל ןטשרע ןייז ןוֿפ ןעגנַאגעגכרוד זיא קיווייל
 ,ןײרַא ףיט רעד ןיא טריֿפעג טָאה סָאװ ,געוו ַא זיא ,"םלוג, םעד זיּב טנעמ
 טינ לעװ ךיא; :לאירזע) טײקשירָאגעלַא עקיֿפיױואנּבױא ןייק טינ ןיוש זיא'ס

 .עטכע ןוא עֿפיט זיא'ס ,(לג"דא "ןדימש רַאֿפ לאוג םענוֿפ סיֿפ יד ןזָאל

 'כרוד רעמ ךָאנ ןוא שילָאּבמיס רעמ ךָאנ .קילָאבמיס עשיטסילַאער טעמּכ

 יוַא זיא ךַארּפש עשיטעָאּפ ריא ."עידעמָאק-הלואג יד, זיא ףיט-קיטכיז

 סעד טכַאמ סע זַא ןייר ןוא רעטיול ױזַא זיא עיצקיד סטעָאּפ םעד ,רָאלק
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 -ָארּפ ןרָאװעג זיא סָאװ ,עיזעָאּפ זיא סע :עזָארּפ רעטרעטיילעג ןוֿפ קורדנייא
 ץלַאקיטרעװ יד .ןגָאז וצ ןעגניז ןוֿפ ןעגנַאגעגרעּביא זיא סָאװ ,עיזעָאּפ ;עז

 ַא סעּפע ךרוד יו ,"עידעמָאק-הלואג, ןיא זיא "םלוג, ןוֿפ עיסנעמיד-ףיט
 -עג רעירֿפ ןּבָאה רימ יוו) טייקטיירּב רעלַאטנָאזירָאה ןיא ןרָאװעג לגלוגמ סנ
 טָאה קיוויל סָאװ ,רעדיל לייט ןסיורג א ןגעוו ךיוא קיטכיר סע זיא ,ןעז
 (ןרָאאי רעקיסיירד ןוא רעקיצנאווצ יד ןיא ןּבירשעג

 ןענייז "עידעמָאק-הלואג; רעד ןוֿפ רוטקורטס-םצע יד ןוא ןַאלּפ רעד

 רעשיטעָאּפ סקיווייל .ןטלַאהעגסיױוא ןוא ץנַאג ױזַא ,רָאלק ױזַא קילעֿפוצ טינ

 -ער ןוא) גנוזיילסיוא ןוֿפ ןעמעלּבָארּפ יד ףיוא קוק ןייז ןוא ללכּב קנַאדעג
 ןטשרע םעד ןשיוװצ ןגיל סָאװ ,רָאי ןעצ יד רַאֿפ ןענייז טרֿפּב (עיצולָאװ

 ,רעטמיטשַאּב ןוא רעטסעֿפ ,רערָאלק ןרָאװעג ,"םלוג , לייט ןטייווצ םעד ןוא

 עזייר ַא ,ןסייו רימ יוו ,טכַאמעג טעָאּפ רעד טָאה טייצ רעד ןוֿפ ךשמ ןיא
 -עווָאס םייה, יו ,ןעלקיצ-רעדיל עכלעזַא ןּבירשעג ,דנַאלסור-טעווָאס ןייק

 ..."עשיט

 .טסָארּפ ,טסָארּפ

 .ךיא ןיּב טָא :גָאז ךיא ןוא םוק ךיא

 ,תוא ךָאנ תוא ,עטנרָאקעג רעטרעוו

 .ךיא ןיֿפעג עיינ רַאֿפ רעדיל רַאֿפ

 רע סָאװ ,רעדיל יד ."עשיטעווָאס םייה,, ןייז ןּבױהעגנָא ךיז טָאה ױזַא
 רעּבָא ,יינ ןצנַאגניא ןעוועג טינ ןענייז ,ןּביירש וצ ןּביױהעגנָא טלָאמַאד טָאה
 יד .?טײקטסָארּפ, עטסָארּפ ןייק טינ ,עיינ ַא ןטכױלעגֿפױא ייז ןיא טָאה'ס

 זיא ...רערעכיז ,רעטסעֿפ ןרָאװעג ןענייז -- ןעקנַאדעג יד לייוו -- רעטרעוו
 -גוֿפ ןוא רעטסעֿפ זיא "?עידעמָאק-הלואג יד, סָאװרַאֿפ ,ךַאזרוא ןייא סָאד

 -כיוו ןוא -- עטייווצ יד ."םלוג רעד, יװ ,רעטכייל שטָאכ ,רעלַאטנעמַאד
 ןעלעסָאי קיווייל .ה טָאה דנַאּברַאֿפנטַאר ןיא סָאװ ,זיא ךַאזרוא -- ערעקיט

 .טעּברַא רעד ייּב ןעניז ןסיוועג ַא ןיא ןעזעג ןֿפסוי ןּב חישמ ןוא (םלוג םעד)
 סָאװ ,םלוג רעד -- עיזַאטנַאֿפ סטעָאּפ םעד ןעוועג זיא רעירֿפ סָאװ ,סָאד
 סָאװ ,חילש רעד ;רעֿפַאשַאּב ןייז ,ל"רהמ םעד ףיוא טנַאה ַא ףיוא טּבייה

 -עג טקישעג זיא רע שטָאכ ,"גָארּפ ןכַאמ בורח; ןוא ןעמעלַא ןגָאלש ןָא טּבייה

 ענייז ןעוועג זיא סָאװ ,סָאד -- ,םיעשר ערעדנַא ןוא ןשואעדַאט ןגעק ןרָאװ
 -רעד עקיטולּב ,עקידעּבעל קיטש  ַא ןרָאװעג זיא ,עיזַאטנַאֿפ עשיטעָאּפ ַא

 .עיזַאטנַאֿפ רעד ןוֿפ רעטייוו ןעגנַאגעג גנורַאֿפרעד יד זיא ייּברעד .גנורַאֿפ

 ןַא רָאנ ןעוועג זיא --- "םלוג, לייט ןטשרע םעד ןיא --- עיזַאטנַאֿפ רעד ןיא

 ןוֿפ הישמ ילבח יד ףיוא קנואוו ַא רָאנ ,ןֿפסוי ןּב חישמ ףיוא שינערעהוצנָא
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 -רעד קיווייל טָאה (דנַאּברַאֿפנטַאר ןיא) טייקכעלקריוו רעד ןיא .ןטייצ סחישמ
 ןעזעג טָאה רע .חישמ ...ַא ןוֿפ טלַאטשעג עקידנריֿפמואירט ןוא עלוֿפ יד ןעז

 ,טנַאװ יד ..ןדוד ןּב חישמ ןוֿפ ןָארט ןֿפױא טציז רע יװ ןֿפסוי ןּב חישמ
 ןשיווצ טנַאװ יד ---:,"םלוג, ןיא טלעטשעגֿפױא טַאהעג טָאה קיווייל .ה סָאװ
 "ער רעד ןוֿפ זיא ,גנוזיילסיוא ןוֿפ טכַאמ רעקיטכיל רעד ןוא רערעטצניֿפ רעד

 דנַאלסוריטעװָאס ןיא .ןרָאװעג טרעטשעצ טייקכעלקריוו רערענָאיצולָאװ
 סעּפע ,ןעזעג טָאה רע זַא ,טכודעג ךיז טָאה םיא רעדָא ,ןעזעג קיווייל .ה טָאה
 ,טלעוו רעד ןוֿפ תוחוּכ עקיטכיל יד ןוא ערעטצניֿפ יד ןשיווצ גנודניּברַאֿפ ַא

 ןטנעמעלע יד .דוד ןּב חישמ ןוא ףסוי ןּב חישמ ןשיװצ תוֿפּתוש ןימ ַא סעּפע
 םעניא ןענייז ,טדיישעצ ןעוועג ייז ןענייז "םלוג, לייט ןטשרע םעניא סָאװ
 סָאװ ,סָאד ,סױטשנעמַאזוצ ןיא ןוא -- גנוריראּב ןיא ןעמוקעג לייט ןטייווצ
 -עצס ערעדנוזַאּב עירעס ַא ןעוועג (טדערעג לערוטקורטס) "םלוג , ןיא זיא

 ואוו ,עמַארד ַא ,עמַארד ַא ןרָאװעג -- "טמולח םלוג רעד, ןיא זיא ,סענ
 יַאֹּב רָאג טינ ךָאד ןוא) ערעדנוזַאּב ייווצ ערעייז ,דוד ןּב חישמ ןוא ףסוי ןּב
 לגנַארעג םעד-טָא ןוֿפ ךוּת רעד .ךיז ןשיווצ ךיז ןעלגנַאר --- ןטלעוו (ערעדנוז

 ןוֿפ ןצעזרעּביא יז לָאז ןעמ ןעוו ןוא) "עידעמָאק-הלואג, עצנַאג יד ןָא טליֿפ

 טלָאװ ,ןטייקכעלקריוו עלַאער ןוֿפ ךַארּפש רעד ףיוא ךַארּפש רעשיטעָאּפ רעד

 טינ ןוא -- רעשיסור רעד ןוֿפ עטכישעג עשיגַארט יד יװ ,טנעיילעג ךיז יז

 .(עיצולָאװער -- רעשיסור רעד ןוֿפ רָאנ
 יד ןיא יו ,עשיטַאמַארד ענייז ןיא זיא קנַאדעג רעשיטעָאּפ סקיווייל .ה

 "רעד ןוא רערָאלק זיא ,רעֿפיט ךָאנ טינ ּביוא ,ןרָאװעג סמעָאּפ ,עשיריליןייר

 טימ ;ןרָאװעג טרעטיילעג ,ןסקאוועג ןילַא זיא רע .רעטסעֿפ ןוא רערעכיז רַאֿפ

 -עג עשירעלטסניק ענייז ןרָאװעג רעֿפײר ןוא רערעטיול ןענייז םענייאניא םיא

 ןטשרע ןוֿפ (לסָאי) םלוג םעד ןיא .קיטולּבילוֿפ ןרָאװעג ןענייז יז .ןטלַאטש

 טגָארט רע סָאװ ,"טייקיטכיל ןוֿפ דוס, םעד ןוֿפ גנונַא ןַא רָאנ ָאד זיא לייט

 ןיא .ורמוא ןוא שינרעטצניֿפ ןייז ףיוא שינערעהוצנָא ןַא רָאנ ןוא ,ךיז ןיא

 ךיז ,עקיטכַאנ יד ייס ,עקיגָאט יד ייס ,ענייז תוחוּכ עלַא ןּבָאה לייט ןטייווצ

 םזינָאגאטנַא רעד .זדנוא רַאֿפ ךיז טנֿפעעגרעדנַאנוֿפ ןוא טלקיװעגרעדנַאנוֿפ

 ןוא רעשֿפסי-ּב"חישמ רעד .םיא ןיא ןּבעל סָאװ ,ןלעז ייווצ יד ןשיווצ

 ילַאטשעג-ייװצ םצע יד ךיוא .סױרַא קיטכעמ טערט ,רעשדוד'ןּב-"חישמ רעד

 יװ ,רעשימַאניד ןוא רעכייר ,רעלוֿפ ךרע ןיא טינ זיא טלַאטשעג-חישמ עקיט

 רעסערג ןענייז ןעגנורַאֿפרעד סקיווייל .ה טימ םענייאניא ,עי ..."םלוג, ןיא

 .סעמעָאּפ ענייז ןוֿפ ןעקנַאדעג יד ןוא ןטלַאטשעג יד ןרָאװעג רעלוֿפ
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 "הדקע יד .ב

( 3 3 9 1) 

 ןיא טכעלטנֿפערַאֿפ) רעדליּב ףניֿפ ןיא עמַארד עשילּביּב ,"הדקע יד;

 "נעד ןיא ןּבירשעג קיווייל טָאה -- (19235 ,רעּבמעצעד-טסוגיוא ,"טֿפנוקוצ;

 ,"עידעמָאק-הלואג, רעד ךָאנ םורַא רָאי ַא ןיא -- 1933 ןיא ,עירַאטינַאס רעוװ

 -- ,"םלוג, לייט ןטייווצ םעד ןוֿפ ךשמה ַא סע זיא ןעניז ןסיוועג ַא ןיא ןוא --

 ,ןשירעלטסניק ןיא טינ ּביױא ,ןשיאיידיא-שיטע ןיא סולשּפָא ןַא ןוא ךשמה ַא

 ָאד זיא ,לקנוט ןּבילּבעג ץלַא ךָאנ זיא "עידעמָאק-הלואג, ןיא סָאװ .ןעניז

 רעד .טײקרָאלק וצ -- טירש רעיינ ַא סקיווייל ןעוועג זיא'ס .ןרָאװעג רָאלק

 ףןרָאװעג ןענורעצ ןצנַאגניא ןיוש טציא זיא טלעוװי-ןעיידיא ןייז םורַא לּפענ

 טרעטנָאלּפעג ןוא טיירדעג ןוא טלקיװעג ךיז טָאה סָאװ ,ליונק רערעווש רעד

 ןרָאװעג ײרֿפ זיא ,"עידעמָאק-הלואג, ןיא ךיוא ךָאנ לייט םוצ ,"םלוג, ןיא

 טָאטשנָא .ךעלּפינק ענייז ןוֿפ ,טײקטײרדרַאֿפ ןייז ןוֿפ ,טייקרעווש ןייז ןוֿפ

 רערשּכ ַא ,רעכיילג ַא ,רעטסעֿפ ַא רעּבָא ,רעניד ַא .םעדָאֿפ ַא -- ליונק םעד

 "מָאקמוא ,ןקיטיידנייא םעד ןוֿפ ,ןסיוועג רעזדנוא ןוֿפ םעדָאֿפ רעד --- ,םעדָאֿפ

 ןגעק זיא רע .ןסיוועג םענעטלַאהעגסיוא-קידתונמחרּבמוא ןוא ןכעלסימָארּפ

 טגָארטרַאֿפ רע .הלואג ןוֿפ חּבזמ ןֿפױא וליֿפַא -- ןּבעל סמענעי ןייז בירקמ

 סױרַא טסייר רע .ןעמָאנ סטָאג ןיא טינ וליֿפַא --- גנוסיגרַאֿפ-טולּב ןייק טינ

 יָאק-הלואג; ןיא .ןוילּת סיוא ,קַאה סיוא -- טנַאה סנוילּת םענוֿפ קַאה יד

 "עג רע טָאה קַאה ןייז טימ .עלָאר ַא טליּפשעג ךָאנ רעקנעה רעד טָאה "עידעמ

 ןזָאלוצּפָארַא יז טיירג ןעוועג זיא רע ןוא .ןחישמ ןעגנערּבּפָארַא ןֿפלָאה

 רעד טזָאלעג טָאה רעכלעו ,דוד ןּב חישמ ,הנינח זיא .ןײלַא לאוג ןֿפױא

 רעד -- הנינח .ןרָאװעג טזיילעגסיוא טינ ןיילַא ,ןרעוו טזיילעגסיוא טלעוו

 "עגטימ טינ הלואג ןוֿפ דיל סקלָאֿפ םעד טָאה -- טלעוו רעד ןוֿפ ןסיוועג

 ךיז רע טָאה ןײלַא ןוא --- הכרּב ןייז ןּבעגעג קלָאֿפ םעד טָאה רע .ןעגנוז

 ןרעטצניֿפ ןייז טימ ןײלַא ,רעיורט ןייז טימ ןילַא ,רעלעק ןיא טזָאלעגּפָארַא

 ןטָאש רעצרַאװש רעד-טָא ,רע טרעװ "הדקע; ןיא ..ןוילּת םעד ,ןטָאש

 יצניֿפ ןוֿפ סױרַא טייג -- ןסיוועג רעזדנוא -- הנינח .ןּבירטרַאֿפ ,ךעלדנע

 ..ןייש רעלעה רעד ףיוא סױרַא טייג רע ,רעלעק ןרעט

 רעד סָאװ ,עגַארֿפ ַא טימ -- עגַארֿפ ַא טימ סיוא ךיז טזָאל "הדקע,

 ,טֿפַארק ,ערעטצניֿפ ןייק טינ ,עקיטכיל ַא ןקיווייל ייּב ָאד זיא רעכלעוו ,ןטש

 ַא שטָאכ -- ןלאעמשי רע טגערֿפ -- ןייז סע טעװ יצ, .ןלאעמשי טלעטש

 ןוא ,רעדנַא ןַא טימ ץלַא ןסעגרַאֿפ ךיילג ןלעוו ייז רעדָא ייז רַאֿפ גנונרעל

 עצנַאג ןיימ ןוא גרָאז עצנַאג ןיימ ,ןֿפרָאװעגסױרַא ןייז טעװ ימ עצנַאג ןיימ
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 ןּבעל ןוֿפ לּפַאצ ןדעי רעּביא ,לדנייטש ןוא לזערג ןדעי רעּביא שינרעטיצ
 טרעֿפטנע לאעמשי .."ךיד גערֿפ ךיא ,ךיד גערֿפ ךיא ,ךיד גערֿפ ךיא --
 ייד ,קידליטייו טליּפש, רע .טליּפש ןוא לֿפיײֿפ ןייז סױרַא טמענ רע .טינ
 טָאה קיווייל .רָאלק זיא עגַארֿפ יד רעּבָא .ָאטינ זיא רעֿפטנע ןייק ..."ןיד
 ןעמונעג טָאה רע .טײקכַאֿפנײא ,רעטסניד ,רעטצעל ריא וצ זיּב טריֿפרעד יז
 עלַא ןוֿפ עטסלעוטקַא ןוא עטסנרעדָאמ יד -- הדקע רעד ןוֿפ סָאטימ םעד

 רעקניל רעד ףיוא טרעקעגסיוא ריא ןוא -- סעדנעגעל עטלַא ערעזדנוא
 .טייז

 רעדָא) טָאג ןעוו זַא ,זיא ןיימ רעד ?הדקע רעד ןוֿפ ןיימ רעד זיא סָאװ
 -נייא-ןוא-ןייא ןייז ,ןוז ןייז ןעמענ ןעמהרבא טסייה (לַאעדיא רעדָא ,ןּביױלג
 רַאֿפ ןעגנערב םיא ןוא -- ןטכעש םיא ןוא ,ּביל טָאה רע ןעמעװ ,ןקיצ
 -- ,ןָאט וצ סע טיירג זיא םהרבא ןוא -- ,ןליוו ןייז ןָא ,ןסיוו זייז ןָא ןּברק ַא
 ןוא רעדניק ענייז ףיוא ןוא םיא ףיוא טור הכרּב סטָאג ןוא ,קידצ ַא רע זיא

 זדנוא טיירש סָאד ,סָאטימ רעטלַא רעד זדנוא טגָאז סָאד ...רעדניק סדניק
 ,עכָאּפע יד -- ,ןּבעל ןיײלַא רימ רעכלעוו ןיא ,עכָאּפע יד ןירַא ןרעיוא יד ןיא

 ףיוא קידנגיילסיוא ןוא קידנעדניּב ,קחצי תדקע טליּפש טלעוו עצנַאג יד ןעוו
 יז טיירג ,ביל טָאה יז ןעמעוו ,סקחצי יד ,ןיז עריא תוחּבזמ רועיש ַא ןָא
 ַיוֿפ ןעמָאנ ןיא ,דנַאלרעטָאֿפ ןוֿפ ןעמָאנ ןיא) טָאג ןוֿפ ןעמָאנ ןיא ןטכעש וצ
 .(טייהשטנעמ רעד

 ןטסקירעיורט םענוֿפ לייט ןייא רָאנ זיא סָאד זַא ,קיווייל .ה זדנוא טגָאז
 ..רע זיא טָא ןוא --- ,רעטרעקרַאֿפ ַא ,לייט ַא ךָאנ ָאד זיא סע .,ליּפש-םירוּפ
 "-וֿפ לייט ןלענָאיצידַארט ןטשרע ןיא ,שמוח ןיא סָאװ ,קחצי רעקיּבלעז רעד
 םעד ןיא ,לייט ןטייווצ םעניא טרעוװו -- ,ןּברק סמהרבא רע זיא סָאטימ םענ
 ..סיוועג סמהרבא ,רעֿפָארטש סמהרבא ,ןֿפַאשעג טָאה קיווייל סָאװ ,לייט
 -עג ןוז ןייז רע טָאה רַאה ןייז טָאג ןוֿפ ןעמָאנ ןיא ?ןָאטעג םהרבא טָאה סאו

 רע זַא ,רעטצניֿפ ױזַא זיא טָאג ביוא) ןטש רעד טמוק .הטיחש רעד וצ טריֿפ
 עטייווצ סטָאג ,ןטש רעד זיא ,רעסעמ א ןײרַא טנַאה סרעטָאֿפ ַא ןיא טגייל
 "נוא טגיל םהרבא ןכלעוו ןיא ,ליּפש ַא ּפָא טליּפש רע ןוא /* (קיטכיל ,טייז
 ןליֿפרעד זומ ,טליֿפרעד רע זיּב ,גנַאל ױזַא טגיל ,רעסעמ סנוז ןייז רעט

 ןוֿפ טלַאטשעג ַא ןעמענ לָאז רעטכיד ַא זַא ,טינ סעיינ ןייק זיא סע /*

 ,יזַא .טכיל יינ ַא ריא ףיױוא ןֿפרַאו ןוא עיזַאטנַאֿפ-סקלָאֿפ רעד ןוֿפ ,ךינת

 -ַאנ ןקיּבלעז םעד רעטנוא עידעגַארט סנָאריַאּב ןיא ןיק טָאה ,ליפשייּב םוצ

 .שמוח ןיא יו רעטקַארַאכ רעדנַא ןַא ןוא םינּפ רעדנַא ַא רָאג ןעמ
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 סמענעי רעּביא ןייטש ןעמ געמ ןעמָאנ סנטש ןיא טינ ןוא סטָאג ןיא טינ זַא
 ..ףלח ַא טימ זדלַאה

 ךיז ןסיוורעד טינ זדנוא רע טזָאל ,רעליּפש רעטינעג ַא זיא ןטש רעד

 -עהוצנָא רָאנ זדנוא טיג רע .ןזייוו זדנוא ליוו רע סָאװ ,ּבױהנָא ןיא ךיילג
 טימ לוֿפ, זיא רע זַא ןעמהרבא רע טגָאז דליּב ןטשרע ןיא ןיוש .ןשינער

 רעטסדנימ רעדעי םורָאװ ,ןּבעל לקערּב ןדעי רעּביא גרָאז טימ ןוא שינרעטיצ
 -סייגַאּב ןוא טײרֿפרעד ,הכולמ ןיימ ןיא ןיֿפעג ךיא סָאװ ,ןּבעל ןוֿפ ןמיס
 -ילֿפ עטסנעלק סָאד ,למערעוו עטסנעלק סָאד .םהרבא רַאה ,ץרַאה ןיימ טרעט

 ןוא ,"טרעּפמעל ןוא ביל רעטסערג רעד יװ ,רימ ייּב רעייט ױזַא זיא עלעג
 ַא ןעגנערּבמוא הירומ גרַאּב ןֿפױא ןייג טינ לָאז רע ,ןעמהרבא טנרָאװ רע
 ךָאנ טסייו רענעי ןעוו ,ןקחצי ןוֿפ םהרבא טרעה דליּב ןטייווצ ןיא .ןּבעל

 ,חּבזמ סטָאג ףיוא ןּברק רעד ןייז וצ ןרָאװעג טלייוורעדסיוא זיא רע זַא ,טינ
 ַאזַא ,עקניסייוו ַאזַא; :עלעמעל ןעמוטש ןֿפױא וליֿפַא תונמחר ַא זיא סע זַא --

 יו ,עז, ײלַא ךיז קידנרעױדַאּב קיניזטסואווַאּבמוא קחצי טגָאז ,"עליטש
 יז ןלעוו רימ זַא ,יז טסייו רשֿפא , .."ןקָארשעצ ױזַא רימ ףיוא טקוק יז
 טגערֿפ !"ןטכָאשעג טינ ןצנַאגניא רָאג יז רימ ןטלָאװ רשֿפא, ?"ןטכעש דלַאּב

 עלעמעל סָאד טינ זַא ,ךיז רע טסיוורעד ףוסדלּכ-ףוט .עלייוו ַא רטטעּפש דע
 -רַאֿפ רעּבָאג ..ןּברק ַא רַאֿפ םיא ליוו טָאג .ןײלַא רע רָאנ ,ןברק רעד זיא

 ןוא ?ןייז ןּברק רעד ךיא ףרַאד -- קידלושמוא רע טגערֿפ -- סעּפע סָאװ

 ?"ןּברק רעד ןייז ךיא ליו יצ ,רימ ייּב טגערֿפעג טינ טָאג טָאה סָאװרַאֿפ
 ןוא ,סעגַארֿפ ערעדנַא ךָאנ טרעה רע ,עגַארֿפ עקידתומימּת יד טרעה םהרכא
 ןַא טעוו סָאװ -- רעּבָא .םיא טקינייּפ ןסיוועג ןייז ,קיאור טינ זיא ץרַאה ןייז

 ַא זַא ןשטנעּב טגָאזעגוצ םיא טָאה טָאג ?ןגעו סטָאג ןוֿפ ןָאט טינ םהרבא
 ,ןרעמ ךיז ןלעװ רעדניק ענייז זַא ןוא ,ןעמוקסורַא םיא ןוֿפ טעוו קלָאֿפ סיורג
 ,קלָאֿפ ןקיטֿפנוקוצ םעדיטָא ןוֿפ ןעמָאנ ןיא ...םי גערּב ןֿפױא דמַאז רעד יו

 טיירג םהרבא זיא רעדניק -- ענעריוּבעג טינ ךָאנ -- יד-טָא ןוֿפ ןעמָאנ ןיא
 ןוז ןקיצנייא-ןואיןייא ןייז ,דניק קידעּבעל ןייז ןּברק ַא רַאֿפ ןעגנערּבכ וצ

 ...קחצי

 -ידרעֿפָאה עלַא ,סרעניד-טָאג עשירענידנצעג עלַא -- סמהרבא עלַא
 ןריֿפ וצ טיירג ןענייז -- סרעטער-טייהשטנעמ עלַא ,סרעײטשרָאֿפ-סקלָאֿפ עק
 ,טיירג ןענייז סמהרבא עלַא ...הדקע רעד וצ סקחצי עקיצנייא-ןוא-ןייא טרעייז
 קידארומ ,ןיילַא קיווייל יוו ױזַא ,זיא קחצי סקיווייל .סקחצי עלַא טינ רעּכָא

 ןוֿפ חּבזמ ןֿפױא ןּברק ַא, טרעוו שטנעמ רעד סָאװ ,םעד ןגעק טכַארּבעגֿפױא
 -רקיע, :קיווייל .ה) "לרוג ןוֿפ ןּברק ַא זיא רע יװ ,רעקיצניוו טינ ןלַאעדיא
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 -רַאװ ,"רעטעלּב עשירַארעטיל , ,"ןֿפַאש ןיימ ןיא ןוויטָאמ:טּפױה ןוא ןעיידיא
 זיא רע שטָאכ ,ןרָאװעג יורג זיא קחצי סקיווייל ,(1928 ,רַאורּבעֿפ ןט-8 ,עש
 ןוא םהרבא ןוֿפ ליּפש ןטסנרע וצ לסיּבַא ,ןטסנרע םעד ךָאנ ,ןּבילּבעג ןּבעל

 "הדקע םענוֿפ טָאה רע .ןרָאװעג גולק ןוא יורג זיא קחצי .םהרבא ןוֿפ טָאג

 -יטכרָאֿפ-סטָאג רעמורֿפ ןייז ךיוא זַא ,רע ליוו .טנרעלעג סעּפע לקַאטקעּפס

 לָאמַא ךָאנ סע רע טליּפש .ליּפש םעד ןוֿפ ןענרעל סעּפע לָאז רעטָאֿפ רעק

 רעד ...ןלָאר יד טימ --- וניבא םהרבא טימ ךיז טייּכ רע סָאװ טינ רעמ ,רעּביא
 ןעמהרבא וצ רע טגָאז ,"טציא זיּב, .ןטש רעד ,רעירֿפ יו ,זיא רָאסישזער
 זיּב, -- עלָאר עמורֿפ ןייז טליּפשעגּפָא ןייֿפ ױזַא טָאה רענעי יו םעד ךָאנ

 ןוא ..."הדקע ןייד ןָא ךיז טּביײה ןָא טציא ןוֿפ ,הדקע סקחצי ןעוועג זיא טציא
 סָאװ ,לאעמשי רעדורּב ןייז ,רעֿפלעה ַא טָאה רע .ןיילַא טינ יז טעװַארּפ קחצי

 .טײקיטכרָאֿפ-סטָאג סרעטָאֿפ ןייז ןוֿפ ןּברק ַא ןעוועג רעירֿפ ךָאנ זיא
 טינ ,ןסיוועג סמהרבא ףיוא אשמ ערעווש ַא יו ןגיל רגה ןוא לאעמשי

 םיא טגָאז ,"סָאװרַאֿפפ -- זיא (* .םיא טרעטַאמ ןילַא הדקע סקחצי רָאנ
 ענייד עלַא ןוֿפ טױט םעד ךרוד ןייגכרוד טינ ןיילַא וטסלָאז, :ןטש רעד

 ַא ןייז ץלַא ךָאנ ליו רע; :טגָאז לאעמשי ןוא ?"תודקע עלַא ךרוד ,תונּברק
 ךָאנ ליו רע ןוא ,רע טמעשרַאֿפ טולּב ןגייא ,רע טּבײרטרַאֿפ ןיז ?קידצ

 ,עגַארֿפ יד-טָא טלעטש רע ןעוו ,טינ ךָאנ טסייוו לאעמשי ?"ןייז קידצ ַא ץלַא
 וצ ןָאטעג טָאה רע סָאװ ,סָאד רעּבָא ,ןקחצי וצ ןָאטעג טָאה םהרבא סָאװ

 "רעד ןקחצי ןענעק לָאז רע זַא ,גונעג זיא ,רגה רעטומ ןייז וצ ןוא ןיילַא םיא
 -סיוא ןַא רַאֿפ טכַאמעג ךיז ןוא ןעמונעג טָאה רע... :ןעמהרבא ןגעוו ןלייצ
 יד תוכרּב טימ ןשטנעּב ןייא ןיא טלַאה סָאװ ,םענייא רַאֿפ --- ,ןטלייוװרעד

 ךָאנ ךיא ּבָאה תוכרּב יד-טָא :םיא ןוֿפ ןעמוקסורַא ןלעוװ סָאװ ,תורוד עטייוו
 ענייז ןרעוו םיוקמ ןלָאז סע ידּכ ןוא :ליױמ םענעגייא ןייז ןוֿפ לָאמַא טרעהעג

 -רַאֿפ וליֿפַא ןייגַאּב וצ טיירג רע זיא ,תורוד עקידרעטעּפש יד ףיוא תוכרּב
 -עג-טינ יד .ןיז ענעגייא ענייז ןגעק ,עטנעָאנ עקיטציא ענייז ןגעקטַיַא סנכערּב
 ןיז עקידעּבעל יד ןוא רע טשטנעּב ךעלקינייא-רוא ןוא ךעלקינייא ענעריוּב

 רע סָאװ -- ןוא ,ןּבירטרַאֿפ רע טָאה ךימ .רע טּבײרטרַאֿפ ,רע טקיניײּפרַאֿפ
 !רעהַא טּפעלשעג ךיד רע טָאה סָאװרַאֿפ .רימ גָאז --- ?ריד טימ ןָאטעג טָאה

 -נָא םעד טעמדיועג; ,דייבתּכ סרעטכיד םעד טיול ,זיא *הדקע יד , ,(*

 -רעקידלושמוא ןרָאוװעג טכַארּבעג זיא סע ןעוו ןענייז סָאװ ,יד עלַא ןוֿפ קנעד

 חּבזמ רעד יצ -- ןייז טינ לָאז סע חּבזמ ַא רַאֿפ סָאװ ףיוא ןּברק ַא רַאֿפ טייה

 ,לָאטיּפש ַא ןוֿפ טעּב ַא יצ ,הסיֿפת ַא ןוֿפ ערַאנ ַא יצ ,רענייטש עפוק ַא זיא

 ."בוטש ַא ןוֿפ לעווש ַא רָאג יצ
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 ןעמהרבא רע טריֿפ ,ןגייווע טינ רעמ ןעק קחצי ןעוו ןוא ?"וטסגייווש סָאװרַאֿפ
 ..הדקע רעד וצ

 טגירק רע רעּבָא ,ןּבילּבעג ןּבעל זיא קחצי יוװ ױזַא ,ןּבעל טּביילּב םהרבא -

 -ַאמ ןוא ןייּפ ןוֿפ געוו םעד -- ,געוו ןצנַאג םעד ךרוד טייג רע .ףָארטש ןייז

 -עגכרוד ןענייז תונּברק ענייז סָאװ ,קערש ןוא ורמוא ןוֿפ געוו םעד ,שינרעט
 זיא דניק ַא ןוֿפ ןּבעל סָאד ,, זַא ,ןגָאז םיא רעטציא לָאז הרש ןעוו ןוא .ןעגנַאג

 י"רַאה עצנַאג יד , :סיקסוװעיָאטסָאד) "טָאג ןוֿפ ןליוו רעד יװ וליֿפַא רערעייט
 -- ("דניק ַא ןוֿפ עלערערט סָאד טרעוו טינ זיא טֿפנוקוצ רעד ןוֿפ עינָאמ
 רשֿפא טציא טלָאװ רע .רעירֿפ יו ןענַאטשרַאֿפ רעסעּב רשֿפא יז רע טלָאװ
 רע ןעוו ,טדערעג טָאה קחצי ןוז ןייז סָאװ ,דייר יד ןעמונַאּב רעֿפיט ךיוא

 ןטימ ,ןטקינײּפעג ַא ןוא םענעדנוּבעג ַא ,םיא רעּביא ןענַאטשעג זיא ,םהרבא
 ,רעטָאֿפ ןייז וצ טגָאזעג קחצי טָאה -- !"רעכעה ןייווא .טנַאה ןיא רעסעמ
 טימ ןייז לוֿפ ןלָאז ןטונימ עטצעל יד; :חּבזמ םייּב טרָא ןייז קידנעמענרַאֿפ

 יוד ןוא .רעקרַאטש ןייוו .לגָאל ןסגָאגעגנָא ןַא יו ,ןייז לוֿפ ןלָאז ייז ,טסגנַא
 ,עז ןוא ּפָארַא ייג ,תודע ןַא ןייז טסליוו וד בוא ,טלעוו רעד ןוֿפ רַאה ,טָאג

 ךיז טסיג ןוא לוֿפ טרעוו טיוט ןוֿפ לגָאל רעד יװ --- ,תודע ןַא ייז ןוא --
 -רעּביא טינ ןּפָארט ןייק םענייק רַאֿפ םיא ןוֿפ רעמ לָאז סע ידּכ ,רעּבירַא
 עלַא וצ ,ןשטנעמ עלַא וצ ךָאנרעד סע לייצרעד ןוא ,טָאג ,ייג ןוא .ןּביילּב

 -סיוא זיא טיוט-ןּברק ןוֿפ ןוא טלַאװעג ןוֿפ לגָאל רעד זַא ,לייצרעד :תורוד

 ימוא רעד ,ךיא -- ,ןעקנורטעג םיא ךיא ּבָאה רעירֿפ .קעד ןזיּב ןעקנורטעג
 רעמ ןוא ;רעקידלוש רעד --- ףוס ןזיּב סיוא םיא טקנירט טציא ןוא ,רעקידלוש
 ןוא ,ןילַא טיוט םעד ,ןעגנַאֿפעג םיא ּבָאה ךיא לייוו :ןייז טינ טיוט ןייק טעוו

 לע ךיא סָאװ ,טָאג ,דנוּב ןיימ ןייז טעוו סָאד ןוא .חּבזמ ןֿפױא טנערּברַאֿפ
 גנונָאמרעד ַא ןייז טעװ סָאד ןוא ;טלעװ רעד טימ ןוא ריד טימ ןדײנשרַאֿפ

 ַא ןזעװ קידעּבעל ַא ףיוא טנַאה ַא ןּבײהֿפױא ןלעוװ טעװ סָאװ ,ןדעי רַאֿפ

 טנַאה ַא ןּבײהוצֿפױא רעמ ןגַאװ טינ לָאז רענייק זַא ,תורוד עלַא רַאֿפ ןכייצ

 | ..."ןזעוו קידעּבעל ַא ףיוא

 -סילַארוטַאנ ןייק רַאֿפ טינ --- ,ךיז טײטשרַאֿפ ,רעּבָא !דייר עכעלרעדנואוו

 ןעמ רעדָא ןצעמע טריֿפ ןעמ ןעוו ,טינ ןעמ טדער ױזַא .רעטַאעט ןשיט

 ַא זיא'ס .טינ ללכּב טלָאמַאד רשֿפא טדער ןעמ .הדקע רעד וצ ןיילַא טייג

 ןוא עכַאֿפנײא עכלעזַא סע ןענייז ,דיר עי ּביוא ןוא .עירעטסימ עמוטש

 ַא ןוֿפ ,עי .שמוח ןוֿפ ןענעק רימ סָאװ יד יו ,דייר עכעלכַאז ןוא עצרוק

 טקנוּפדנַאטש םענוֿפ ךיוא ןוא -- טקנוּפדנַאטש ןשירעלטסניק-שיטסילַאער

 תדקע טימ ןכײלגרַאֿפ טינ ךַאז ןייק ךיז ןעק --- סָאטימ ןזעיגילעד ַא ןוֿפ

 ןוא רעכַאֿפניא רעדיטָא רַאֿפ זיא "לַאינעג, טרָאװ סָאד :שמוח ןוֿפ קחצי
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 ױַאנ ןרעיו ןריובעג טנעקעג טָאה סָאד .טינ טרָאװ ןייק קילָאּבמיס רעקיּביײא
 טימ ןעגנאגעגמוא ןענייז עכלעוו ,ןשטנעמ ןוֿפ רָאנ ,עקיּביולג תורוד ןוֿפ
 ךיוא טנעקעג ייז ןּבָאה ,רעטעג ןֿפַאשעג ןּבָאה ייז .ןכיילג רעייז טימ יוװ ,טָאג

 -.טעג טײקכַאֿפניײא ןוא טייקסיורג רעייז טיול ןענייז סָאװ ,ןלייצרעד תושעמ
 יד טימ ןטסעמרַאֿפ טינ רָאג רשֿפא ךיז ףרַאד שטנעמ רעקיטנייה ַא ...ךעל

 רָאג ייז טימ ךיז טָאה קיווייל זַא ,זיא תמא רעד ןוא .סרעֿפַאש-סָאטימ עטלַא
 עסיורג ערעייז ןיא ןכיוהנײרַא זיא ,טלָאװעג טָאה רע סָאװ .ןטסָאמרַאֿפ טינ
 ַא ןּבעגעג זדנוא טָאה רע .טייצ רעסיורג רעזדנוא ןוֿפ םעטָא ןטלַאטשעג
 רעכעלשטנעמ ןוֿפ עמַארד יד ןּבעגעג ודנוא טָאה רע .קחצי תדקע םענרעדָאמ
 -ַארד רעד ןוֿפ לַארָאמ רעד טימ טנגונַאּב ךיז ךיא ּבָאה רוציק בילוצ .לֵארָאמ
 -עג ןוא רָאלק ױזַא יז זיא ,לַארָאמ ריא יװ ,ףיט ױזַא טינ זיא יז ביוא .עמ

 .יז יו ,טרעטייל

 סקיווייל .ה ןוֿפ גנוצַאשּפַא ןוא גנושטייטסיוא עקיזָאד יד יו םעד ךָאנ

 טָאה ,(1936 ,רַאונַאי ןט-5) "גָאט, ןיא ןרָאװעג טכעלטנֿפערַאֿפ זיא "הדקע;,

 -נָא ,ינודקומ .א ר"ד ,רעקיטירק-רעטַאעט ןוא -רוטַארעטיל רעשידיי ַא
 ןוא רעטכיד/ :םעלּבָארּפ םעד וצ תוכייש ַא טָאה סָאװ ,לקיטרַא ןַא ןּבירשעג
 ענייז ןוא קיווייל .ה רעטכיד םעד ןוֿפ םעלבָארּפ רעד וצ ,ללכּנ "רעקיטירק

 טרֿפּב רעקיטירק עריא ןוא "הדקע יד, עמַארד ןייז וצ ןוא טרֿפּב רעקיטירק
 קיווייל .ה זַא ,טרעלקרעד רעגייטש ןקיטסַאה ןייז ףיוא טָאה ינודקומ .טרֿפּבש
 רעד-טָא טימ ןוא ,עמַארד ןייז ןיא "ןרָאװעג טקוזינעצ שירעלטסניק? זיא
 ."עקידלוש, טכוזעג טָאה רע ,טנגונַאּב טינ ךיז רע טָאה ןיילַא גנורעלקרעד

 -עג טָאה רע סָאװ ,"קידלוש, זיא ,ןּבירשעג ינודקומ טָאה ,קיווייל .ה

 רעד סָאװ ַאזַא טינ ןוא ,שמוח ןיא יו ַאזַא טינ ,"הדקע; עיינ ַא ןֿפַאש

 -כיד רעד עקַאט זיא יצ ,ןונ .ןּביירש לָאז טעָאּפ רעד ,ןלעװ טלָאװ רעקיטירק

 ןוא ןליצ ענעגייא ענייז טַאהעג טָאה רע סָאװ ,הלווע ןַא ןעגנַאגַאּב רעט

 ןעניז ןיא ןּבָאה וצ ןעוועג ביוחמ עקַאט רע זיא יצ ;ןעלטימ ענעגייא ענייז

 טרָאטעג טינ ייז טָאה קיווייל .ה זַא ,טּבײלג ינודקומ .א סָאװ ,ןכַאז עלַא יד

 דלַאּב רימ ןלעו םעד ןגעוו --- "הדקע; ןייז ןּבירשעג טָאה רע ןעוו ,ןסעגרַאֿפ

 ןוֿפ קנַאּב רעלָאמש רעד ףיוא זַא ,ןלייצרעד וצ יַאדּכ זיא רעירֿפ .ןסעומש

 ךיוא טצעזעגקעוַא רעטכיד םעד ןּבעל טרַאה ינודקומ טָאה ,עטקידלושַאּב יד

 ,ןעז וצ ןעוועג זיא טלדנַאהַאּב יז טָאה רע יו ןֿפוא םעד ןוֿפ ןוא ,קיטירק יד

 רע ."דלוש. רעד ןוֿפ לייט ןטסרעװש םעד ףױרַא ריא ףיוא טֿפרַאװ רע זַא

 טגייל ןוא רעטכיד םענוֿפ טײקכעלטרָאװטנַארַאֿפ יד ּפָארַא ךעלטנגייא טמענ
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 -- לסיּבַא טָאה; יז :קיטירק רעד ןוֿפ סעציײלּפ עכַאװש יד ףיוא ףיױרַא יו =

 ןעגנערּב וצ ןקיווייל טנַאּפשעגניײא, טָאה יז ,ןקיווייל .ה טריֿפרַאֿפ -- רע טגָאז
 ?לַאנרושז-ןגרָאמ,) "טייהשטנעמ יד ןוא טלעװ יד ןויילסיוא וצ .,ןהישמ

 טגָארט סָאװ ,הּפילק יד-טָא ,ןירעריֿפרַאֿפ יד טינ ןעוו ,(1936 ,רַאונאי ןט"7
 -ָאּפ רעקידהיחמ ַא ןעוועג קיווייל טלָאװ ,"קיטירק, ןעמָאנ ןקידלושמוא םעד

 םורָאװ ,םיא טימ טשטנעּבעג ךיז ןטלָאװ טייל עמורֿפ ,עטוג ןוא טָאג ,טע

 ענייז ןיא ,גנוגייצרעּביא סינודקומ .א ר"ד טיול ,טגיל טנַאלַאט סקיווייל
 דנריר ךעלרעדנואוו זיא קיווייל ,קרעוװ עקידנעלכיימש ןוא ערָאלק ,טעליטש
 -סימיטּפָא ןוא ךעלשטנעמ ,קיטומטוג ,ךייו זיא רע ןעוו ,רעלטסניק ַא יו

 -נָא ךיז טָאה קיטירק עשידיי יד ןוא קילגמוא ןַא טכַאמעג ךיז טָאה ."שיט
 ןקיווייל *ןשיטסימיטּפָא ןוא ןכעלשטנעמ ,ןקיטומטוג ,ןכייוו, ןֿפױא טצעזעג

 ."סעמעלּבָארּפ עקידהרוחש-הרמ ןוא ןעיידיא עצרַאוװש ןכוז םיא טגניווצ, ןוא
 -רַאװש, ַא "ןחישמ ןעגנערּב2 זיא סָאװרַאֿפ ,ךעלדנעטשרַאֿפ טינ זיא סע ,ןונ
 ַא "טייהשטנעמ יד ןוא טלעוװ יד ןזיילסיוא, זיא סָאװרַאֿפ ןוא "עיידיא עצ

 -שטנעמ;/ ןייז ןעק ןעמ זַא ,ךיז טכוד סע ."םעלּבָארּפ עקידהרוחש-הרמ,
 -רַאֿפ -ףיט ןייז (רַאֿפרעד עקַאט רעדָא) ךָאד ןוא -- ?שיטסימיטּפָא ןוא ךעל

 -שטנעמ יד ןוא טלעוו יד ןזיילסיוא, ןוֿפ םעלּבָארּפ רעד ןיא טריסערעטניא

 טדער ןקורדסיוא רעדָא רעטרעוװ ןיא טײקכעלטקניּפ ןגעוו טינ רעּבָא ."טייה
 ערעטצניֿפ ַאזַא ךיז ןיא קיטירק יד עקַאט טָאה יצ ,זיא עגַארֿפ יד .ָאד ךיז

 סָאװ ןיא גנַאר סקיווייל .ה ןוֿפ רעטכיד ַא "ןענַאּפשניײא; ןעק יז זַא ,הרובג
 זיא ,קיטכעמ ױזַא זיא יז זַא ,תמא זיא סע ּביוא ןוא .ליוװ יז ןגָאװ ַא רַאֿפ
 וצ טײהײרֿפ ןוֿפ סרעּבָאהּביל עלַא ןוֿפ טכילֿפ יד טינ זיא יצ ,עגַארֿפ יד

 טכיז עכלעוו ,טכַאמ רעשינַאריט רעד-טָא ןגעק גירק ןקילײה ַא ןרעלקרעד
 ןוא ,דמערֿפ םיא ןענייז עכלעוו ,ןעיידיא רעטכיד ןֿפױא "ןעגניװצוצֿפױרַא,

 ןָא טינ םיא ןעייג עכלעוו ,סעמעלּבָארּפ

 -נוא טלעטשעג רעטשרע רעד ךיז טלָאװ תורוש יד ןוֿפ רעּביירש רעד

 -גיווצ טינ םענייק רָאט רענייק .ףמַאק-סגנואיירֿפַאּב ַאזַא ןוֿפ ןַאֿפ רעד רעט

 עצרַאװש; ענייז טימ ךיז ןֿפרַאװֿפױרַא טינ רעקיטירק ַא רָאט טּפיוהרעד .ןעג

 ַא !"ןעיידיא עצרַאװש, טימ רָאג סעּפע סָאװ ןוא .רעטכיד ַא ףיוא "ןעיידיא

 רימ .טלַאװעג טימ ןרעדנַא םעד ןּבעג טינ ךיוא ןעמ רָאט הרוּת עקיטכיל

 ךיא .הרוּת ןוֿפ רעּבעג יו ,רעמענ רעמ זיא רעקיטירק ַא זַא ,ללכּב טכוד

 טסיה רעקיטירק רעטוג ַא ןייז .קיטירק רעקידנבעגצעזעג ןיא טינ ּביילג

 -רַאֿפ עטעג טָאה רענעייל ןטוג ַא ןוֿפ .רענעייל רעטוג ַא ןייז ץלַא ןוֿפ רעירֿפ

 ןיא רָאנ ןּבעל ןוא טלעו עצנַאג יד ,ךימ ,ךיז ןסעגרַאֿפ, לָאז רע זַא ,טגנאל
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 "טנַאּפשעגניײא זיא קיווייל זַא ,ינודקומ טניימ עשז:סָאװרַאֿפ ..."ךוּב ןיימ
 עכלעזַא ךיוא -- ערעדנַא ןוֿפ ןוא "הלואג, רעד ןוֿפ ןגָאװ םעד ןיא ןרָאװעג

 זַא ,ןעזוצנייא רעווש ױזַא ןעד זיא ?ןוויטָאמ-"עקידהרוחש-הרמ, ןוא ערעווש
 ענייז ןגָאװ ןקיזָאד םעד ןיא טנַאּפשעגנײא ,טרעקרַאֿפ טקנוּפ ,טָאה קיווייל
 רעדיל סקיוויל ןענעייל וצ ךעלגעמ ןעד זיא ?סרעקיטירק ןוא סרענעייל
 -יסּפ ןוא עשיטע עלַא יד:טָא ןוֿפ ןרעוו טּפַאכרַאֿפ טינ ןוא -- סעמַארד רעדָא
 -ַאד ןיוש טקיאורמואַאּב טינ ןעד םיא יז ןּבָאה ?סעמעלּבָארּפ עשיגָאלָאכ
 טָאה רענייק ןעוו ,ןּבירשעג טינ ךָאנ םיא ןגעוו טָאה רענייק ןעוו ,טלָאמ
 ןייז טליֿפעגנָא טינ ןעד ייז ןּבָאה ?רעטכיד ַא יו םיא ןוֿפ טסואוועג טינ ךָאנ
 ןוא "חישמ ןוֿפ ןטייק, ןּבירשעג טָאה רע ןעוו --- ,1908 ןיא ןיוש ןזעוו ץנַאג
 טָאה ,"ןריֿפרַאֿפ , ןגעוו דייר ַא ןייז ָאד ןעק סע ּביוא ?"םונהיג ןוֿפ המשנ ַא;
 טינ ןוא סרעקיטירק ןוא סרענעייל ענייז ?טריֿפראֿפ, רעכיג רעטכיד רעד

 -יטירק יד ייס ,רעטכיד רעד ייס זַא ,עקַאט זיא תמא רעד ןוא ...טרעקרַאֿפ
 יד ןֿפרָאװעגֿפױרַא טָאה ינודקומ ר"ד .קידלוש המשנ יד טָאג ןענייז סרעק

 רע .ןטנוזעג ַא ףיוא ּפָאק ןקנַארק ַא ןוֿפ ,שיסור ףיוא טגָאז ןעמ יו ,דלוש
 ןקיווייל ןוֿפ טכַאמעג ןּבָאה ןלָאז ייז סָאװרַאֿפ ,ערעדנַא ןֿפרָאװעגֿפױא טָאה

 רעזדנוא ןוֿפ "ןכַאמ, וצ סעּפע ךיז טימ ןיילַא רע תעּב ,"קינהרוחש-הרמ. ַא
 ,קישטנַאמנעגנוי ןכעלײרֿפ ַא אקווד םיא ןוֿפ ןכַאמ וצ ךיז טימ רע .טעָאּפ
 ,"קרעוו עקידנעלכיימש ןוא ערָאלק ,עליטש; ענייז וצ ןדימשוצ םיא ליוו רע
 ןדערנייא םיא ןלעוו יו ,הלווע ַאזַא טקנוּפ זיא סָאד זַא ,קידנעעזנייא טינ
 .א ר"ד ."סעמעלּבָארּפ עקידהרוחש:-הרמ; ןוֿפ טעָאּפ ַא זיולּב זיא רע זַא
 !"לכיימש, :ףַארגָאטָאֿפ רעשידָאמטלַא ןַא יוו ,ןקיוויל וצ טגָאז ינודקומ
 רעדנַא ןַא יו ,"הצעפ עשיטָאּפסעד ַאזַא טקנוּפ זיא סע זַא ,קידנסעגרַאֿפ
 סרעקיטירק םעד !"ןחישמ ּפָארַא ךיילג זדנוא גנערּב, :לעֿפַאּב סרעקיטירק
 סָאװ ,רעטכיד םעד ןגָאז וצ טינ ,טכוד רימ יװ ,זיא עּבַאגֿפױא עטסקיטכיוו
 רעד רעוו ןוא סָאװ סרענעייל יד ןלייצרעד וצ רָאנ ,ןייז לָאז סע רעוו ןוא

 .זיא רעטכיד
 ןייז ןענעק וצ קיטײזליֿפ גונעג ןוא וויטיסנעס גונעג זיא קיווייל .ה

 קירעיורט ,לקנוט -- לָאמ טייווצ ַא ןוא קידנעלכיימש ןוא רָאלק לָאמ ןייא
 יֵאדװַא ןוא -- טינ טכער ןייק טָאה רעקיטירק רעד .קידהרוחש-הרמ רעדָא
 סרעטכיד םעד ןוֿפ ערעֿפס יד ןצענערגַאּב וצ -- טכילֿפ ןייז טינ סע זיא
 לָאז רע ןעוו .,טינ ןעק רעקיטירק רעד .ןעמרָאֿפ רעדָא .,ןעיידיא ,ןוויטָאמ
 -- ןאּכידע :ךורּפש ַא ןגָאז ןוא טעָאּפ םעד םורַא זיירק ַא ןכַאמ ,וליֿפַא ןלעוו

 רע לי ןגעװטסעדנוֿפ ;סע טסייו ינודקומ .א .טירש ןייק טינ רעמ ןוא
 ,עליטש ענייז ןיא טגיל טנַאלַאט, ןייז זַא ,ןקיווייל (?"ןריֿפרַאֿפ,,) ןדיירנייא
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 טינ ךיז טײטשרַאֿפ ,ןקיווייל טָאה רע ."קרעוו עקידנעלכיימש ןוא ערָאלק
 טינ םיא ףיוא ןּבָאה ערעדנַא יו ױזַא ,"טייקידלכיימש, ןייז טימ *טריֿפרַאֿפ ,
 טינ ךיז טָאה קיווייל ."הרוחש-הרמ, ןוא "םוקמוא, ןעגניװצֿפױרַא טנעקעג

 זיא רע .לקניוו ןקיטכיל ַא ןיא טינ ,ןלעקנוט ַא ןיא טינ ןרַאּפשרַאֿפ טזָאלעג

 ,םיא ןגעוו ךיז ןקיאורמואַאּב וצ ךייש טינ זיא .טעָאּפ-לקניװ ןייק ןרָאװעג טינ

 .סרעטכיד עתמא ערעדנַא רַאֿפ קיאורמוא ןייז וצ סָאװ ָאטינ זיא סע יװ ױזַא

 ןוֿפ רעטכידא ַא ראֿפ ןשַא ןכַאמ לָאמַא טלָאװעג תובשחמ-לעּב טָאה טָא

 ןוֿפ ןסירעגסױרַא ךיז טָאה רע .ןיינ ?טגלָאֿפעג שַא םיא טָאה ,"לטעטש

 טלכיורטשעג לָאמ ןייא טינ זיא רע :ןעמוקעגנָא רעווש םיא זיא'ס .לטעטש

 ןעגנַאגעג זיא רע רעּבָא ,ןײרַא טָאטש ןיא לטעטש ןוֿפ געוו ןֿפױא ןרָאװעג

 עטשרע ענייז טימ טנגונַאּב טינ ךיז טָאה רע ,רעטייו ןוא רעטייוו ץלַא

 ,רעדיל יד טימ טלעטשעגנדירֿפוצ טינ קיווייל ךיז טָאה ױזַא .ןעגנוכיירגרעד

 רעדָא םעד ןֿפלָאהעג טינ ןּבָאה סע .וו"זַאא "קיטומטוג ,ךייווע זיא רע ואוו

 ןעוו ,רעכיילג ןעוועג טלָאװ'ס זַא ,ּביילג ךיא ןוא .סהצע סרעקיטירק סמענעי

 "רעד ןעמענרעּביא טנעקעג ךיז טָאה סָאװ ,בר רענעי יוװ ,טוט רעגיטירק רעד

 ןסייהעג טינ לָאמנייק ייז טָאה רע תמחמ ,םיא ןגלָאֿפ ןדיי ענייז סָאװ ,טימ

 זיא סָאד .ןָאט טינ ןלעװ ייז זַא ,טסואוועג טָאה רע סָאװ ,ןכַאז עכלעזַא ןָאט

 סע זיא רעּבָא טּפיהרעד .ללכּב סרעטכיד ןוא סרעקיטירק ןגעוו קיטכיר

 | ."הדקע יד, עמַארד סקיווייל .ה ןוֿפ גנוצַאשּפָא רעד וצ ךייש

 ןוא ,שילּביּביטנַא זיא סָאװ ,"עמַארד עשילּביּב, ַא זיא "הדקע יד,

 -כיד רעד .שילּביּב אקווד ןייז לָאז יז זַא ,ןעגנַאלרַאֿפ וצ ענדָאמ רַאֿפרעד זיא'ס

 "הדקע? יד זַא ,טדערעגנייא ךיז טָאה רעקיטירק ַא סָאװ ,קידלוש טינ זיא רעט

 ןַא ןייז לָאז סָאד ןעוו .סָאטימ ןשילּביּב םעד ןוֿפ "גנוטכידרעּביא, ןַא זיא

 טַאהעג ןעגנורעדָאֿפ סרעקיטירק ןטנָאמרעד םעד ןטלָאװ .,"גנוטכידרעּביא,

 "שרע ,עקַאט רע ףרַאד ,לּביּב יד ןטכידרעּביא ליוו רענייא ןעוו .ןיז ַא רשֿפא

 ,סנטייוצ ;'טֿפַאשרעטסײמ רעשירעלטסניק ריא טימ ךיז ןטסעמרַאֿפ, ,סנט

 לָאז סָאװ-וצ רעּבָא .ןֿפיטרַאֿפ יז ,סנטירד ןוא סעיינ סעּפע ריא ןיא ןקעדֿפױא

 "ביד ןענייז סרעטכיד ?סע טָאה ןיז ַא רַאֿפ סָאװ ?"ןטכידרעּביא;, לּביּב יד ןעמ

 ק"עוו ערעייז רַאֿפ ףָאטש יװ ןצונ ייז ּביוא .סרעטכידרעּביא ןייק טינ ,סרעט

 "רָאג רעמ -- ףָאטש סע זיא ,רוקמ רעדנַא ןַא ןוֿפ רעדָא ך"נּת ןוֿפ השעמ ַא

 ?שמוח ןוֿפ גנולייצרעד רעד וצ "ןיק, סנָארייּב טָאה תוכייש ַא רַאֿפ סָאװ .טינ

 "רעּביאק ןַא ןעד סע זיא -- ,"רעדירּב ענייז ןוא ףסוי, סנַאמ סַאמָאט ןוא

 רעדירּב ענייז טימ ןֿפסוי ןוֿפ השעמ יד ןלייצרעד ןעד רעצימע ןעק ?"גנוטכיד

 ,זיא ץוריּת רעד ?שמוח ןיא טלייצרעד זיא יז יו ,רעגילק ,רעצריק ,רעסעּכ

 ריז ןטסעמרַאֿפ וצ ןלַאֿפעגניײא זיא ןענָארייּב טינ ןוא ןענַאמ סַאמָאט טינ זַא
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 רע .ןטסעמרַאֿפ טינ םיא טימ ךיז ליוו קיווייל ךיוא ,שמוח רעזדנוא טימ
 רעד ןוֿפ לַארָאמ יד ןגערֿפּפָא -- זיא ,ליוו רע סָאװ .ליצ רעדנַא ןַא רָאג טָאה
 רעד וצ אֿפוג יז טריֿפ רע .הדקע -- רעדנַא רעדעי ןוֿפ ןוא -- רעשילּביּב
 ןוֿפ ןעמָאנ ןיא ןשטנעמ ןקינייּפ רעדָא ןטיוט ןגעק טריטסעטָארּפ רע .הדקע
 טיג רע .תורוד ענעריוּבעג טינ ךָאנ ,עקיטֿפנוקוצ ןוֿפ ןעמָאנ ןיא רעדָא ,טָאג
 רֶש סָאװרַאֿפ ,תונעט םיא וצ ןּבָאה ךייש זיא סָאװ טנייה ...הדקע-יטנַא ןַא זדנוא
 ןוֿפ סָאטימ םעד ןוֿפ ןֿפרָאװעגסױרַא עטסנעש סָאד ןוא עטסערג סָאדק טָאה

 ןגיוא ענייז ןיא זיא ,סָאטימ ןשילּביּב םעד ןיא טייטש סָאװ ,סָאד זַא ?"הדקע
 רעד טקנוּפ רָאג זיא עמַארד ןייז זַא .עטסנעש סָאד ןוא עטסערג סָאד טינ רָאג
 ..!קחצי תדקע ןשילּביּב םעד ןוֿפ ךוּפיה

 טינ רָאט עמַארד ַא ןוֿפ עיידיא-טּפיוה יד? זַא ,הנעט רעד וצ עגונּב ןוא
 רעד ןרעוו ףרַאד יז ...ןעגנירדסיורַא םוצ םוקילּבוּפ ןרַאֿפ ןרעוו ןזָאלעגרעּביא
 -נָאק עלַא ןענָאזרעּפ יד ךרוד ןייגכרוד ףרַאד יז ,עמַארד רעד ןוֿפ רקיע
 טרעוו עיידיא-טּפיוה יד !"הדקע? סקיווייל ןיא ױזַא עקַאט סע זיא -- ,*ןטקילֿפ

 סָאד .ןעגנירדסיורַא םוצ םוקילּבוּפ םעד רַאֿפ ןזָאלעגרעּביא טינ שוריֿפּב

 קחצי ואוו ,ענעצס יד .ןעעז סָאװ ,ןגיוא טָאה סע ּביוא ,סע טעז םוקילּבוּפ
 עלַא יד ךרוד ןייגכרוד לָאז ןײלַא רע ידּכ ,הדקע רעד וצ ןעמהרבא טריֿפ

 עקיזָאד יד -- ,ןוז ןייז טריֿפעג טָאה רע עכלעוו ךרוד ,םונהיג ירודמ העבש
 לסיּב ַא טָאה סָאװ ,רעקוקוצ ןדעי רַאֿפ ןוא רענעייל ןדעי רַאֿפ טעװ ענעצס
 עיידיא-טנורג יד (שימַאניד ,שינעצס ןקעלּפטנַא ןוא) ןקעלּפטנַא ,עיזַאטנַאֿפ
 "יא ןַא ןוֿפ ןעמָאנ ןיא ךיוא זַא ןוא ,קיליײה זיא ןּבעל עכעלשטנעמ סָאד זַא
 טימרעד ןליּפש טינ ךיז ןעמ רָאט ןײילַא טָאג ןוֿפ ןעמָאנ ןיא וליֿפַא ,לַאעד

 ,ןךייז בירקמ טינ סע רָאט ןעמ ןוא

 רָאג זיא ,שילַארטַאעט לּכשה:-רסומ ןקיזָאד םעד ןעגנערּבוצסױרַא ידּכ

 םיא ןזָאל וצ ןוא ןויסנ ַא רַאֿפ לָאמַא ךָאנ ןעמהרבא ןלעטש וצ קיטיונ טינ

 ןֿפױא רענעדנוּבעג ַא ןגעלעג זיא ןײלַא רע יװ םעד ךָאנ זַא ,ןרעלקרעד
 ואוו ,דליּב עטצעל סָאד .הדקע רעד וצ טינ םענייק רעמ רע טריֿפ ,חּבזמ
 ױזַא ,ןרעוװו טצריקעג ןזומ םּתסהדומ לקַאטקעּפס ַא רַאֿפ ןטלָאװ ןכערּפשעג יד
 "מ עניּב רעד ףיוא ןטלָאװ רעדליּב עקירעּביא יד ןיא ןגָאלַאיד ךס ַא יװ
 -עג ַא וצ ךַאז יד טגנערּב דליּב עטצעל סָאד -- ,רעצריק ןייז ןזומ םּתסה

 -סיד ךיז טזָאל סָאװ ,עגַארֿפ ַא זיא סָאד רעּבָא .סולשּפָא ןשיטַאמַארד ןטלוּב גונ

 ,"הדקע; סקיווייל .ה וצ טָאה ינודקומ .א ר"ד סָאװ ,הנעט-טּפיוה יד .ןריטוק

 סָאװ ,לּביּב רעד טימ שירעלטסניק ןטסָאמרַאֿפ טינ ךיז טָאה רע, סָאװ ,זיא

 םעד טָאה רע ,טקעדעגֿפױא טינרָאג סָאטימ ןוֿפ תורוש יד ןשיווצ טָאה רע

 זיא סָאד .יןּבעגעג טינ םיא גנוטכיײלַאּב ןייק טָאה ןוא טֿפיטרַאֿפ טינ סָאטימ
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 רעתמא רעד ןוא טלַאהניא ןתמא םעד טימ ןָאט וצ טינרָאג טָאה סָאװ ,הנעט ַא
 ענעי טקנוּפ טייגַאּב ,סױרַא יז טלעטש סָאװ ,רעד .קרעוו סקיווייל ןוֿפ הנווּכ
 ןעגניװצֿפױרַא ןלעװ ןוֿפ דניז יד :ערעדנַא טֿפָארטש רע עכלעוו רַאֿפ ,דניז
 םעד ןיא ףיט גונעג ךיז ןּבעלנײרַא טינ ןוֿפ הלווע יד ,רעטכיד ןֿפױא סעּפע
 רע סָאװ ,סָאד טינ רעּביירש םייּב ןכוז ןוֿפ טײקשלַאֿפ יד ,קרעו סרעטכיד
 ..ןּבָאה לָאז רע זַא ,ןלעװ ךיז טלָאװ רעקיטירק םעד סָאװ ,סָאד רָאנ ,טָאה
 ןגעק רָאנ טינ ןייגַאּב ןעק רעקיטירק ַא סָאװ ,דניז עטסערג יד זיא סָאד
 "ןעייל רעד -- טסנוק רענעגייא ןייז ןגעק ,ןײלַא ךיז ןגעק רָאנ ,רעטכיד םעד
 רעד ןיא גניר ַא ריא ןיא ןעמ טעז ,קיטכיר "הדקע יד, ןעמ טנעייל .טסנוק
 ךיז טָאה קיוויל רעכלעוו וצ ,קיטנַאמָאר רעשירילישיטע רעד ןוֿפ טייק

 "ער ןשירילישיטע םעד ךָאנ טרעקעגמוא קירוצ ןרָאי רעקיסיירד ּבױהנָא
 .ןרָאי רעקיצנאווצ יד ןיא ןּבירשעג טָאה רע סָאװ ,סעמַארד יד ןוֿפ םזילַא

 "8 | ד 0; ג

(1934 --- 1935) 

 ןטקַא ריֿפ ןיא עמַארד עשילּביּב ,"םודס, ךיוא זיא שיטנַאמָאר-שיריל
 ,"טֿפנוקוצ, ןיא טכעלטנֿפערַאֿפ ןוא 1925 --- 1934 ןּבירשעג) גָאלָארּפ ַא טימ

 ,(1927 ,טסוגיױאזיַאמ
 -ַאדנעגעל ערעדנַא סקיווייל יו ױזַא ןוא) "הדקע יד; יו ױזַא "םודס,

 ליֿפיװ ףיוא ,ליֿפ ױזַא ףיוא רָאנ שילּביּב זיא (ןעגנוֿפַאש עשיגָאלָאטימ-שיר
 לייט ַא ךיוא יװ ,ןדָאזיּפע ןוֿפ ןלייט רעדָא ןדָאזיּפע טצונַאּב רעטכיד רעד

 יו ױזַא ןוא) "הדקע יד; יװ ױזַא ,"םודס; זיא ךוּת ןיא .שמוח ןוֿפ ,ןעמענ

 ייס .טייצ רעזדנוא ןוֿפ עמַארד ַא (קיווייל .ה ןוֿפ ןעגנוֿפַאש-סָאטימ ערעדנַא

 -ַארד עשילּביּב יד:-טָא ןיא רעטכיד רעד זיא ךעלטלַאהניא ייס ,שיטסיליטס

 ןוא תומימּת ןייז ,טייקצרוק ןייז ןוֿפ טייוו --- םזילּביּב ןוֿפ טייוו רעייז סעמ

 ןוֿפ טייו זיא רוטלוק ענרעדָאמ עצנַאג רעזדנוא יו ױזַא --- ,טײקמורֿפ ןייז

 ןשטנעמ םעד סיוא-טוואורּפ טָאג טינ ואוו ,סעמַארד ןענייז סָאד .ןכַאז עלַא יד

 טימ ךיז טלגנַאר ,תונויסנ רַאֿפ טייטש ןיילַא שטנעמ רעד רָאנ ,םיא טּפשמ ןוא

 -ּפָאדַא ענרעדָאמ רעדָא ןענייז סָאד .ןײלַא ךיז טימ ךיז טהרוּת-ןיד ,ןײלַא ךיז !

 סעידָארַאּפ רעדָא ,ןדָאזיּפע עשילּביּב ןוֿפ ןעגנושטייטסיוא ענרעדָאמ ,ןעגנוריט

 "עג ךוּת ןיא ,ןענייז סָאד .סעידָארַאּפ עטֿפיטרַאֿפ ןוא עטסנרע -- ייז ףיוא

 .סעריטַאס עשיטעילַאיצָאס עטרינעצסניא ,ןעמונ
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 "רעד וצ ןּביױהעגנָא ךיז ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא טָאה קיריל סקיווייל

 ןייז זיא ױזַא טינ ,רָאמוה ןוֿפ טייקדלימ רעד ןוא טייקליטש רעד ו צ ןרעטנענ

 ןוא עקידנריטלָאװער ,עקישיור יד ךיז ןיא טיהעגֿפױא טָאה יז -- עמַארד
 -הביבס רעייז ןזָאלרַאֿפ טָאה יז .ןרָאי רעקיצנאווצ יד ןוֿפ ץנעדנעט עשיריטַאס
 ןשיטע-לעודיווידניא ,ןשירעֿפמעק רעייז טינ רעּבָא ,םרָאֿפ עשיטסילַאער-קיד

 -ַאדנעגעלישיריל סקיווייל ןוֿפ רענייק ןיא ןוא ...טסייג ,ןשיטע-לַאיצָאס ןוא

 יו ,קיטנעק ױזַא טינ טייקשיריטַאס עשיטנַאטילימ יד-טָא זיא סעמַארד עשיר

 -לעזעג רעד םינּפ ןיא שטַאּפ ַא זיא ןילַא ןעמָאנ רעד ןיוש ."םודס, ןיא

 ,"םודס; ןּבירשעג טָאה קיווייל ןעוו ,1925 --- 1924 ןרָאי יד ןיא סָאװ ,טֿפַאש

 יָאּפסעד-רַאטילַאטָאט ריא טלעטשעגסױרַא טמעשרַאֿפמוא ױזַא ןיוש יז טָאה

 רָאנ טינ ןוא -- ףוצרּפ ןשירעכערּברַאֿפ-ןֿפָא ,ןשילַארָאמַא-םַאזיורג ,ןשיט

 עצנַאג יד -- ,"םודס; ןעמָאנ רעד זיױלּב טינ רעּבָא .ןײלַא דנַאלשטייד ןיא

 .טייקינעּפשרעדיװ ןוא טסעטָארּפ ןוֿפ טסייג ןטימ לוֿפ זיא גנולדנַאה

 םודס יוװ ,טינ זיא םודס סקיווייל זַא ,ןָא זדנוא טגָאז גָאלָארּפ רעד ןיוש

 ןייז ןוא טול יװ םעד ךָאנ סָאװ ,טָאטש עקידניז ַא ױזַא םֹּתס ,שמוח ןוֿפ

 "רַאֿפ תועשר ריא רַאֿפ יז טרעוו ,יז ןזָאלרַאֿפ ,םיקידצ עטשרמולּכ יד ,החּפשמ

 עצנַאג יד זיא םודס סקיווייל ,ןיינ .םיעשר עלַא עריא טימ םענייאניא טקיליט

 ַא -- ריא רעטנוא יו ױזַא ,רעלַאיצָאס ַא זיא ריא ןיא .ץַאלּפ-ףמַאק ַא טייצ

 ןוֿפ ,שמוח ןיא יו ,טינ ןעײטשַאּב סרעניואוונייא עריא .ןַאקלואוו רעשיזיֿפ

 ,טרעקרַאֿפ ,רָאנ ,םיקידצ עטלייצעג ןוא ןשטנעמ ענעּברָאדרַאֿפ רועיש ַא ןָא

 לייט ַא .טכענק עקידלושמוא ןוא עכַאװש ךס ַא ןוא ןענַאריט לֿפײה ַא ןוֿפ

 טסיירד ייז ךיז טלעטש -- לייט ַא ,סרעשרעה'םודס יד רַאֿפ ארומ טָאה יז ןוֿפ

 טליֿפ יז ןוא .טײקינעּפשרעדיװ טימ לוֿפ זיא "םודס; ...ןגעקטנַא שיאָארעה ןוא

 ,םיכאלמ יד ,םיחרוא יירד יד ןוֿפ רענייא .גָאלָארּפ ןיא ,טגָאזעג יװ ,ןיוש ךיז

 ןיא לאירזע ןוֿפ לוגליג ַא זיא -- ,חרוא רעטירד רעד -- ,םיחולש סטָאג

 למיה ןגעק טריטלָאװער רע .ןָאמעד סוװָאטנָאמרעל ןוֿפ ןוא "חישמ ןוֿפ ןטייק;

 עקידנדיל עריא ןוא דרע יד ּביל טגירק רע .םירבח עשילמיה ענייז ןוא

 רענעגייא ןייז ןוֿפ רעיײֿפ ןטימ ןוא -- ,רעטכעט ענייש ערעייז רָאנ טינ .ןשטנעמ

 רעד ןוֿפ רעדניק לייט ַא ןוֿפ רעצרעה יד ןָא רע טדניצ למיה ןגעק הדירמ

 יז ןכַאמ שארּב ,רעטכָאט סטול ,ןהדמח ןוא םיא טימ .תונּברק סמודס ,דרע

 -עג טריזילַארָאמעד ןצנַאגניא טינ ןענייז סָאװ ,יד ןעוט סָאד .דנַאטשֿפױא ןַא

 -לעהסױורַא ענייז ןוא ערּב ךלמ םעד -- "םיעשר ןוֿפ עשר. םעד ןוֿפ ןרָאװ

 -יֿפ יד םורָאװ ,טלָאװער ַא ןגעק טלָאװער ַא ךעלטנגייא זיא סָאד .סרעֿפ

 -עּפשעגרעדיװ ןּבָאה ייז .ןעוועג תוכלמּב דרומ ןײלַא ןּבָאה ,םודס ןוֿפ סרער

 רעכעלשטנעמ ןוֿפ תודוסי םצע יד ןגעק ןוא -- םימש תוכלמ ןגעק טקינ
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 -ֿפױרַא 'טינ זיא ,ערּב ךלמ ריא טגָאז ,םודס ןוֿפ הדימ עקילייה יד ,, .לַארָאמ
 ןַא ןוֿפ רעגנוה םעד ןליטש טינ ןוא לעװש רעד ףיוא ןדמערֿפ ַא ןזָאלוצ

 טגייל ,םודס ןייק טעשזדנָאלּברַאֿפ סָאװ ,חרוא םעד רָאנ טינ רעּבָא !"ןַאמערָא

 טָאה סָאװ ,טייקכעלשטנעמ לסיּב עצנַאג סָאד .לטעּב-םודס ןֿפױא ףױרַא ןעמ

 "םודס ןֿפיוא זיא דיחי םעניא ןוא טֿפַאשלעזעג רעד ןיא טלמַאזעגנָא ךיז
 יד ןוֿפ ךלמ רעד ,ערּב ...סיֿפ ןָא ןוא טנעה ןָא ,ּפָאק ַא ןָא ןּבילּבעג לטעּב

 ,טכענק ַא זַא ,ןֿפָארטעג טָאה טנַאװ:רעיומ רעד ףיוא, סָאװ ,טנרָאצ ,םיעשר
 טגַאװעג טָאה ,ןיטשמלמרימ ַא ןעלסקַא ענייז ףיוא ןגָארטעג טָאה סָאװ

 -נטלַאּפשעצ ,ןוא רעטנורַא:גרַאּב ןייטש ןטימ ןעמַאזוצ ךיז ןרעדיײלשּפָארַא

 ןטלַאּפשעצ ןייטש םעד ךיוא טגַאװעג רע טָאה ,טיוט ףיוא ּפָאק םעד ךיז קיד

 ןָאטוצּפָא ךיז ןּבױלרעד טכענק תולבנ א רַאֿפ סָאװ:-טָא ...רעקיטש ףיוא

 ןיא טגעוורעד ךיז טָאה טכענק ַא זַא ,טרעהעג ךיא ּבָאה ,ךָאנ ןוא .םודס ןיא
 -- .,רעמָאיעג ַא ןיא ךיז ןזָאלרעדנַאנוֿפ ןוא ןלַאֿפקעװַא טעּברַא רעד ןטימ
 וצ טכער ןייק טינ טָאה טכענק ַא זַא ,טגָאזרַאֿפ ךיא ּבָאה לָאמ ליֿפיװ ןוא
 ..ענױזַא טימ לוֿפ זיא עמַארד עצנַאג יד .וו"זַאא ,וו"זַאא ?לוק ןֿפױא ןענייוו
 -עקרעּביא עשילַארָאמ-יטנַא ןַא טכַאמעג טָאה םודס .ןעיירעמודס עשיצַאנ

 ןעמוקעג זיא ...שיזיֿפ ןרָאװעג טרעקעגרעּביא ויא ןיײילַא יז רעדייא ,שינער
 -עג ןוא טכענק יד טעװעטנוּבעגֿפױא זּבָאה ,ןהדמח טימ חרוא רעטירד רעד

 -ינייּפ ערעייז ןוֿפ טײקינעּפשרעדיװ רעד ןגעק ןקינעּפשרעדיװ וצ יז ןֿפור
 סַאלק םעד ןוֿפ םידיחי רָאנ ןוא טכענק יד ןוֿפ לייט ַא רָאנ רעּבָא .סרעק
 ,ןָאטעג הבושּת טינ טָאה םודס ...םיטש ןייז וצ טרעהעגוצ ךיז ןּבָאה רעשרעה
 "שטנעמ ןרעוו לָאז היח ןוֿפ זַא ,סנ רעד ,גנורעדנערעּביא ןוֿפ סנ רעד, --
 ...ןרָאװעג בורח זיא םודס ןוא -- ,ןעשעג טינ זיא --

 ןוא ,ןלַאֿפניא עשיריטַאס עֿפרַאש ָאד ןענייז "םודס, עמַארד רעד ןיא
 "הדקע יד, יו ,לעוטקַא רעמ ךָאנ רשֿפא יז זיא טקנוּפדנַאטש םעד ןוֿפ

 ןוא טלַאהניא-ןעיידיא ןשיטע ןיא ךייר ױזַא טינ ,ףיט ױזַא טינ זיא יז רעּבָא

 עשילּביּב-רטנַאק רעדָא עשילּביּב יד יו ,טריצילּפמָאק-שיקיװיײיל ױזַא טינ
 ױזַא טינ ךיוא זיא יז ןוא רעירֿפ רָאי ַא טימ ןּבירשעג טָאה רע סָאװ ,עמַארד

 ,עמַארד יד -- ,"דנילּב ןרָאװעג זיא טעָאּפ רעד; יו ,שיֿפַארגָאיּבָאטױא-שיריל
 ."םודס, טימ קיטייצכיילג טעמּכ ןּבירשעג טָאה רע סָאװ

 "דנילּב ןרָאװעג זיא טעָאּפ רעד, .ד
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 קיווייל סָאװ ,ןטקַא יירד ןיא עמַארד ,"דנילּב ןרָאװעג זיא טעָאּפ רעד,
 ויא טכעלטנֿפערַאֿפ ןוא עירַאטינַאס רעוונעד ןיא 1924 ןיא ןּבירשעגָא טָאה
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 "רעד ןײלַא רע יוװ ,זיא -- ,1928 ,קרָאי-וינ ,יירד דנַאּב ,"רעכיּבלמַאז;

 זיא'ס ןכלעוו ןגעוו ,דלעֿפנעזָאר סירָאמ ןוֿפ קנעדנָא םעד טעמדיוועג, :טרעלק

 "רַאֿפ טנעמָאמ ןסיוועג ַא ןיא ךיז טָאה רע זַא ,עדנעגעל ַא ןעגנַאגעגמורַא לָאמַא

 ,ןרעוו ןענַאטשרַאֿפ טינ ןֿפוא םושּב רעּבָא ףרַאד סע .ןדנילּב ַא רַאֿפ טלעטש

 רעד ."ןעניז ןשיֿפַארגָאיּב ןיא עמַארד:דלעֿפנעזַאר ַא סיוכרוד זיא סע זַא

 רעייז זיא -- דלעֿפנרָאד םיסקַאמ -- ןעמָאנ ןייז ;טעָאּפ ַא זיא דלעה:-טּפיוה
 ַא ;דלעֿפנעזָאר סירָאמ :עמָאנ םעד ןוֿפ גנוריקסַאמרַאֿפ עקיטכיזכרוד ַא
 ןוֿפ ןטנעמעלע עסיוועג ןוא גנוריֿפֿפיױא ןייז ךיוא לייט םוצ ,ענייז דייר ךס
 םעד ןָא קרַאטש רעייז ןענָאמרעד הביבס רעשירַארעטיל ןוא רעשימייה ןייז
 וצ טכער סָאד טַאהעג קיווייל טָאה ךָאד ."רעטײרעּפָא ןכיילּב ןוֿפ רעטכיד,

 -ָאר סירָאמ/ :עמעט רעד ףיוא עמַארד עשיֿפַארגָאיּב ןייק טינ זיא סע זַא ,ןגָאז
 .עמַארד עשיֿפַארגָאיּבַאטױא ןַא סקיוויל .ה סע זיא רעכיג .*דלעֿפנעז

 "ייל זיא ,ענייז ןעגנוֿפַאש ,עטסשיטַאמַארד יד וליֿפַא ,עלַא טעמּכ ןיא יוװ

 -רַאֿפ ,ךיא ליוו טימרעד .שיריל -- קיטש:-רעטַאעט םעד:טָא ןיא ךיוא קיוו

 -עג עשיטַאמַארד-שיטסילַאער ןייק טינ טֿפַאש רע זַא ,ןגָאז טינ ,ךיז טייטש

 -טסניק-וויטקעיּבַא זיא רע ,שיטַאמַארד זיא רע .ןטקילֿפנָאק ןייק ,ןטלַאטש

 -טּפױה םעד ךייש זיא סָאװ רעּבָא ןייז סע ליוו רע ןעוו ןוא ואוו ,שירעל

 -- ןײלַא רעטכיד רעד םיא רעטניה ךיז טלַאהַאּב עמַארד רעד ןוֿפ דלעה

 עסעיּפ רעד ןיא רָאנ טינ זיא סָאד ןוא .טינרָאג ךיז רע טלַאהַאּב לָאמַא ןוא

 ּביוא ,ןלייצרעד טינ זדנוא לָאז קיווייל ןעמעוו ןגעוו ןוא סָאװ ןגעוו .יוזַא

 טלייצרעד -- ןױשרַאּפ רעקיטייז ןייק טינ ,ךַאז עקיטייז ןייק טינ זיא סע רָאנ

 "ייא ענייז ןגעוו ,טייקיאורמוא רענעגייא ןייז ןגעוו ,ןײלַא ךיז ןגעוו זדנוא רע

 ןוא גנולֿפײװצרַאֿפ רענעגייא ןייז ,טייקמַאזנייא רענעגייא ןייז ,ןדייל ענעג

 רָאג ןקיווייל זיא "דנילּב ןרָאװעג זיא טעָאּפ רעד; ןיא .ןּביױלג םענעגייא ןייז

 טסקינייװעניא ןגייא ןייז זדנוא רַאֿפ ןקעלּפטנַא וצ ןעוועג טכייל סרעדנוזַאּב

 ןייז ןוֿפ עמַארד יד ,טעָאּפ ןשידיי ַא ןגעו עטכישעג ַא ךָאד סע זיא .ןּבעל

 ןוא שואי ןשיווצ ךיז ןעלקַאװ ןייז ןוֿפ םזיטַאמַארד רעד ,ןּביולג ןוא שואי

 .םזיטַאמַארד רענעגייא סקיווייל --- ,ןּביױלג

 .עקירעמַא ןיא רעטכיד רעשידיי רעטמירַאּב ַא זיא דלעֿפנרָאד םיסקַאמ

 ןיא ןטעּברַא טזומעג טָאה ןיילַא קיווייל יו ױזַא ,ןטעּברַא רע זומ ךָאד

 עלַא טימ םענייאניא רע טדייל ,טעּברַא ןייק ָאטינ זיא סע זא ןוא .ּפַאש

 17 ןוֿפ רוחּב ַא ,ּבָאּב ,ןוז ןייז רַאֿפ ןֿפױק טינ ןעק דלעֿפנרָאד .עזָאלטעּברַא

 ןענעק לָאז רע ואוו ,"קסעד? ַא ןוֿפ טדערעג טינ ןיוש ,ךיש רָאּפ עיינ ןייק ,רָאי
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 ,ןײטשרַאֿפ טינ סע ןעק ןוז ןייז ."טעּברַא:םייה, ןייז ןָאט ןוא ךיז רַאֿפ ןציז
 ןייז וצ רע טהנעט ,עטַאט רעד ,טעָאּפ רעשידיי רעטמירַאּב ַא ךָאד זיא רע;
 רעּבָא !יּפַאש ןיא ןטעּברַא םיא ןעמ טזָאל עשז:סָאװרַאֿפ -- זואר רעטומ
 ּבָאּב סָאװ ןוֿפ רקיע רעד .עגַארֿפ עּברַאה ַאזַא ןעוועג טינ ךָאנ טלָאװ סָאד
 -קילגמוא ןוא טנלע ױזַא זיא ,טעָאּפ רעד ,רעטָאֿפ ןייז סָאװרַאֿפ ןוא טדייל
 ,רע טגָאז ,ןעייטש טָאג :הנעט רעדנַא ןַא סּבָאב ןיא סיוא ךיז טקירד ,ךעל
 ףרַאד רעוו זייז ףיוא טגערֿפ רעוו ,ונ -- רעכיּב ןעצ ןיוש סנטַאט םעד
 ַא ןישַאמ רעד ףיוא טסּפעטש ןוא וטסציז טיורּב ףיוא ןענידרַאֿפ וצ ?ייז
 ּבָאֹּב טגָאז ױזַא .*עקירעמַא ןיא שידיי ןייק טינ ףרַאד ןעמ -- .גָאט ןצנַאג
 סע זיא .םירוּביד ערערָאלק ךָאנ רע טדער רעטָאֿפ ןייז טימ .רעטומ ןייז וצ

 שיּפיט .ןדייר ױזַא לָאז לגניי ןריוּבעג-יה ַא זַא ,ךעלריטַאנ רָאג טינ רשֿפא

 ןוֿפ ןזעוו ןייק טינ טכַאמ טנגוי עשידיי רענַאקירעמַא :טינ סיוועג סע זיא

 זַא ,ןייז ןעק סע ןוא .ןוֿפרעד טינ יַאדװַא יז טכַאמ םעלּבָארּפ ןייק ,שידיי

 רעשידיי רענַאקירעמא רַאֿפ ויטַאטנעזערּפער רעמ זיא ,*סעטַאמש, ןיא ,ירעה

 טניד רע ..עלָאר עקיטכיוו ןייק טינ טליּפש ּבָאּב רעּבָא .ּבָאּב יו ,גרַאווגנוי

 סדלעֿפנרָאד טעָאּפ םעד ןכַאמ וצ רעטלוּב לטימ ַא יװ רָאנ רעטכיד םער

 זיוה ןיא םיא ייּב עגַאל יד זַא ,ליֿפ וצ רעטָאֿפ ןייז טיג ּבָאּב .טייקטנלע

 ,ןענַאד ןוֿפ ןײגקעװַאק זומ בָאּב רע זַא .ערעטיב ַאזַא ,עטכעלש ַאזַא זיא

 .שלַאֿפ ,רע טגָאז ,ָאד סעּפע זיא'ס ..."עקירעמַא רעּביא ,דנַאל ןרעּביא; קעווא

 עשידיי יד טסניימ וד, :רעּביא דלעֿפנרָאד טגערֿפ ?"קירעּביא, ."קירעּביא

 טינרָאג סע ףרַאד דלעֿפנרָאד רעּבָא ." -- טסניימ וד ,רעכיּב עניימ ?ךַארּפש

 ןוא רעקרַאטש סע טליֿפ רע ."טייקירעּביא, ענעגייא ןייז טליֿפ רע .ןגערֿפ

 םענוֿפ רעײטשרָאֿפ ַא ,וועל סָאװ ,טינ טֿפלעה סע ןוא .ןוז ןייז יו רעקידקיטייו

 ַא רַאֿפ םיא ןטלַאה עלַא; זַא ,םיא טלייצרעד ,ןטעָאּפ עשידיי רוד ןרעגניי

 סָאד ,טרעקרַאֿפ .דנַאטשוצ-טימעג ןייז טינ טרעדנע סָאד ."טעָאּפ ןסיורג

 רעד ןיא זַא ,ךָאנ טרֿפּב .רעטלֿפײװצרַאֿפ ,רעטרעטיּברַאֿפ ךָאנ םיא טכַאמ

 -ָאנָאה םעד ןרעכעה טינ רָאנ טינ םיא ןעמ ליװ ,טּביירש רע ואוו ,גנוטייצ

 רעמ סינ ןצנַאגניא טרָאד ףרַאד ןעמ -- ,ױזַא ךיז טקיטיינ רע שטָאכ ,רַאר

 רענייק ןוא --- םיא ןרערַאֿפ עלַא .ייז ןָא ןעמוקסיוא טעװ ןעמ ,רעדיל ענייז

 -- ןּבעל ןייז ןוֿפ ןיז רעד זיא סָאװ ,סָאד טינ ףרַאד רענייק .טינ םיא ףרַאד

 לָאז רע ,ןלעװ טלָאװ ּבָאּב ןוז ןייז .דיל ןייז ,טרָאװ שידיי שירעֿפעש ןייז

 רעטרַאּפשעגניײא ןוא רעוויטיסנעס ַאזַא ,סירָאּב רעדורּב ןייז .שילגנע ןּביירש

 ,רע טגָאז ,שיאערּבעה, :שיאערּבעה ןוֿפ רָאג טלַאה ,זיא ןיײלַא רע יוװ ,שטנעמ

 ןיא זיא ןײלַא דלעֿפנרָאד םיסקַאמ ."גנולֿפײװצרַאֿפ זיא שידיי ןוא הנומא זיא

 ןוֿפ דנַאר ןֿפױא זיא רע ,גנולֿפײװצרַאֿפ ןוֿפ גערּב ןֿפױא עקַאט ןתמא רעד
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 יּפָא םיא טעװ רע ןוא -- טירש ןטצעל םעד ןכַאמ רע טעװ טָא .טנורגּפָא

 ,טרעקרַאֿפ ?גנוטייצ ןייז ןוֿפ רָאטקַאדער רעד !רעדורּב ןייז ?ןוז ןייז ?ןטלַאה
 םיא טלָאװ סָאװ ,ןָאזרעּפ עקיצנייא יד .טנורגּפָא םעד םיא רַאֿפ ןענעֿפע ייז

 זיא יז ,טנעָאנ ױזַא רֶע זיא ריא .ןעלעה -- זיא ,ןטסיירט ,ןקרַאטש טנעקעג
 יז .טָאטש רעדנַא ןַא ןיא קעװַא זיא יז .ָאטינ רעּבָא יז זיא .טנעָאנ ױזַא םיא
 ןּבילּבעג רע זיא ..ןדייל ןייק ןֿפַאשרַאֿפ טלָאװעג טינ זואר ױרֿפ ןייז טָאה

 ןגנוי ןייז רַאֿפ ךיז רע טגָאלק ,"טנלע ןיּב ךיא, ...ןײלַא ןצנַאגניא ,ןיײלַא

 רעשידיי ַא ,םיא וצ רע טגָאז ,ןייז טליוו ריא; .וועל רערערַאֿפ ןוא טניײרֿפ
 ,ףיוא סע טיג :רעירֿפ ךייא ןרָאװ ךיא !סָאד ריא טֿפרַאד סָאװ-וצ ?טעָאּפ
 זַא ,םיא טלייצרעד רע .ןקיאורַאּב םיא לי וועל ."םעד ףיוא ײּפש ַא טיג
 ףניֿפ ענייז ןוֿפ ייליּבוי םעד ןעװַארּפ וצ ךיז טיירג רוטַארעטיל עצנַאג יד

 ןדלעֿפנרָאד םיסקַאמ ףיוא טכַאמ סָאד .ןֿפַאש שירָארעטיל רָאי קיצנאווצ ןוא
 ןוא --- בוט'םוי ַאזַא םיא ןכַאמ וצ ךיז טיירג ןעמ .קורדנייא ןטרעקרַאֿפ ַא
 וליֿפַא טָאה רע סָאװ ,סָאד ,ןּבעלוצרעּביא גָאט ַא טינ טָאה רע סָאװ ,סָאד
 ןעמונרַאֿפ טָאה גנוטייצ רעד ןיא טרָא ןייז) ןקורד וצ רעדיל ענייז ואוו טינ
 סָאד --- (עּפָאריײא ןוֿפ ןעמוקעג סָאװ:רָאנ זיא סָאװ ,רעטכיד רעד ,ךייר דוד
 ץלַא טלַאֿפ רע ןוא .טנלע ןייז ,טיונ ןייז טינ טליֿפ רענייק .טינ םענייק טרָא

 ןייז רע טגָאז ,טעָאּפ רעדעיא .שואי ןיא ,תובצע ןיא ןיירַא רעמ ןוא רעמ
 גוט טנלע ליֿפ וצ רעּבָא ,טנלע ףיוא טּפשמרַאֿפ זיא ,ןוועל טניײרֿפ ןגנוי

 .."טנלע ליֿפ וצ" זיא רע :"טינ
 .דנילּב ןכַאמ ךיז --- ןייא םיא טלַאֿפ סע ןוא
 םיא טגָאז ,ןגיוא ערעייא, .טוג טינ סעּפע עקַאט זיא ןגיוא ענייז טימ

 ?טיור ?ריא טגָאז ,ןדנוצעגנָא; ."ןדנוצעגנָא יו ױזַא ,טיור סיוא-ןקוק .,וועל
 דנילּב לעװ ךיא זַא ,ןייז טעוװ יוװ ןוא (לוק םענעסירעגֿפױא םענדָאמ ַא טימ)
 רעד רָאג רעּביא עגָאװערט ַא ?ַאה ,למוט ַא ןרָאװעג טלָאװ סע -- ?ןרעוו
 טינ רימ וצ גנַאל:םישדח טכער ןעמעלַא ךייא ייּב זיא ױזַא ?ַאה ,טלעוו

 םינּפ ןיא רעדיל עניימ רימ ןרעדיילש ,רימ טימ ךיז ןֿפרַאװ ,ןקעמשניײירַא

 ןצעזװצסױרַא -- ,רימ טימ ךיז טרעדיילש דרָאלדנעל רעד יו ױזַא ,קירוצ
 ןוֿפ ןצעזסױרַא ךימ ליוו דרָאלדנעל רעד יװ ױזַא ,רוטַארעטיל רעד ןוֿפ ךימ

 -נרָאד זַא רעּבָא .ןּפטשסױרַא ךימ ןוא ןעמוק לָאז ךייר דוד ַא --- הריד רעד

 .*-- דנילּב ןרעוו טעוװ דלעֿפ

 טרעװ טעָאּפ רעד ןעוו ,טריסַאּפ סע סָאװ ,רימ ןעעז טקַא ןטייווצ ןיא

 .דנילּב
 טָאה דלעֿפנרָאד םיסקַאמ רעטרעטיּברַאֿפ רעד סָאװ ,סָאד טריסַאּפ סע

 לוֿפ זיא עסערּפ יד .עגָאװערט ַא ,למוט ַא ןרָאװעג זיא סע .ןעזעגסױרָאֿפ
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 ןייז ןוֿפ ןלעווש יד ּפָא ןגָאלש סרעטרָאּפער יד .רעדליּב סטעָאּפ םעד טימ

 "ער .ןריאויורעטניא םיא טמוק ןעמ ,ןריֿפַארגָאטָאֿפ םיא טמוק ןעמ .זיוה

 גנוטייצ עדעי .ןרעוװ רויאוועג םיא ןעמוק ןעגנוטייצ עשידיי ןוֿפ ןרָאטקַאד

 זיא'ס .ןרַארָאנָאה ערעסערג רָאֿפ םיא טגייל ןעמ .ךיז רַאֿפ ןּבָאה םיא ליוװ

 רעד ,ףיז .טעָאּפ ןקנַארק ןטימ לוֿפ זיא עסערּפ יד רָאנ טינ ןוא .עיצַאסנעס ַא

 ךיוא ךיז טָאה ,שידיי ןוֿפ רענגעק רערעסערג ךָאנ ןוא ּפָארטנַאליֿפ רעסיורג

 דלעֿפנרָאד סָאװ ,םעד ןגעק זיא רע .רעטכיד ןשידיי ןטימ טריסערעטניארַאֿפ

 ןֿפלעה וצ טיירג, רע זיא יוו-ייס רעּבָא ,שילגנע טינ ןוא שידיי טּביירש

 רעכלעוו ףיוא ,ךַארּפש רעד ףיוא רעכיּב ענייז ןּבעגוצסױרַא טעּברַא רעד ןיא

 ּבָאגוצ םעד טימ -- טלעג ןּבעג וצ טיירג זיא רע ."טּביירש דלעֿפנרָאד רעה

 "טייקסטוג, רעקידגנילצולּפ ןייז ןוֿפ .עיצַאזינַאקירעמַא ןיא עיצקעל ַא ןוֿפ

 םעד ןוֿפ יװ טכַארּבעגֿפױא רעמ ךָאנ טעָאּפ רעד טרעװ רסומ ןייז ןוא

 "צג ןּבָאה סרעטרָאּפער יד ןוא ןרָאטקַאדער יד סָאװ ,למוט ןלענָאיצַאסנעס

 טינ ןיּב ךיא, :ײרשעג-רעמָאי ַא טימ ףיוא טגנירּפש רע .םיא םורַא טכַאמ

 רע .טכָאקעצ רעמ ץלַא ,סעּכ ןיא רעמ ץלַא רעטייוו סָאװ טרעוו רע !"דנילּב

 ּבָאה ךיא .ןעמעלַא !טרַאנעג ךייא ּבָאה ךיא !דנילּב טינ ןיּב ךיא,, :טיירש

 "יטכיר רעייא ןיא ןעזרעד טלָאװעג ןעמעלַא ךייא ּבָאה ךיא !טלעוו ַא טרַאנעג

 .קיטכיל ןגיוא עניימ ןענייז טציא .ןעזרעד ךייא ּבָאה ךיא ןוא ,טלַאטשעג רעק

 "כרוד ןיוש ךייא ּבָאה ךיא .ןגיוא עניימ טימ ךרוד ןעמעלַא ךייא ךעטש ךיא

 ןיימ ןוֿפ סױרַא !עלַא ףענַאד ןוֿפ ןייג ריא טנעק טציא ןוא -- ןכָאטשעג

 !?סיורַא עלַא !ּבוטש

 עידעמָאקיגַארט יד רעדָא עידעגַארט יד ךעלטנעגייא ָאד ךיז טקידנע

 םעד .טקַא רעטירד ַא טמוק סע רעּבָא ,"ןרעװ דנילּב סטעָאּפ, םעד ןוֿפ

 ןרעטנומ ַא ןּבָאה ליוו רע .ןײלַא ךיז רַאֿפ -- רעטכיד רעד ףרַאד טקַא ןטירד

 "נעד ןוֿפ "ןדע-ןג? ןיא טָאה רע ןעוו ,טייצ יד זַא ,ןסעגרַאֿפ טינ רימָאל .ףוס

 רעד זיא --- ,"דנילּב ןרָאװעג זיא טעָאּפ רעד , ןּבירשעג עירַאטינַאס רעוו

 .ה .ד ,"רעדיל-עזָאניּפש/ ענייז ןוֿפ ,"ןדעדזג ןוֿפ רעדיל, ענייז ןוֿפ דָאירעּפ

 יד ןייז וצ רבוג טסײלֿפעג ךיז לָאמ עלַא יו רעמ טָאה רע ןעוו ,דָאירעּפ רעד

 ,("ןייז -- זיא טיוט לָאמ טיוט;) ןיילַא טוט םעד וליֿפַא ןוא טנלע םעד ,ןדייל

 "עג ןיקסווָאלטישז םייח ר"ד דובּכל דיל ַא ןיא טָאה רע ןעוו ,דָאירעּפ רעד

 :ןּבירש

 ,רוּביג רעתמא זיא .ּביל טָאה סָאװ ,רעד רָאנ

 ,טניר ןרעדָא ענייז ןיא טלעוו ןוֿפ טֿפַארק יד

 { 377 ן



 ,רעּבירַא האנש יד קיּביײא טסקַאוװ טֿפַאשּביל יד

 .טניועג קיבייא רעקיטכערעג רעד ףמַאק רעד

 טלָאװעג טינ עריטַאס ַא וליֿפַא קיווייל טלָאוװ ןרָאי ענעי ןוֿפ ןּביױהעגנָא

 עקַאט תמא .גנולֿפײװצרַאֿפ ןוא גנונעקיײלרַאֿפ ןוֿפ עטָאנ ַא ףיוא ןזָאלסיוא

 ויא ,טגָאז דלעֿפנרָאד יװ ,טעָאּפ רעדעי, זַא ,םיא ןוֿפ ןלױהרַאֿפ טינ זיא סע

 ףיסומ ןדלעֿפנרָאד רע טזָאל ,טנלע ליֿפ וצ ,, -- רעּבָא ,"טנלע ףיוא טּפשמרַאֿפ
 "דנילּב ןרָאװעג זיא טעָאּפ רעד, ןעוו ןוא ."טינ גיוט טנלע ליֿפ וצ --- ,ןייז

 ענייז ןָא ךיז ןייז םקונ סדלעֿפנרָאד םיסקַאמ טימ טקידנעעג ןבָאה ךיז לָאז

 טעו רע זיּב טרַאװעג טָאה עכלעוו ,הביבס רעצנַאג רעד ןָא ,*סרערערַאֿפ;

 ַא ןרעו טעו רע ןוא ,תונמחר ַא םיא ףיוא ןייז טעוו סע ןוא ,ןרעוו דנילּכ

 עקַאט ךיז טלָאװ טעָאּפ רעד ."טנלע ליֿפ וצ; ןעוועג טלָאװ -- ,עיצַאסנעס

 "טניירֿפ, ענעקַאּבעג יינ ענייז ןָא טֿפור רע יו ,םיאנוש ענייז ןוֿפ טכַאלעגסיוא

 .טרעקרַאֿפ רעכיג ,ןרָאװעג רענעלק טינ ןוֿפרעד טלָאװ טנלע ןייז רעּבָא --
 לַארטש ַא ךיז טזייוו סע ואוו ,טקַא ןטירד ַא ןּבעגעג זדנוא קיווייל .ה טָאה

 .טכיל

 טינ ,ךיוא ןּבױלג ,טקַא-סולש םעד-טָא ןיא רימ ןליֿפרעד ,ָאד זיא סע

 ןגנוי םעד ןוֿפ סױרַא טלַארטש ןּבױלג רעד .גנולֿפײװצרַאֿפ ןוא טנלע רָאנ

 סרבח ןרעטלע ןייז ןקרַאטש וצ טכוזעג רעירֿפ ןיוש טָאה רע .וועל רעטכיד

 סדלעֿפנרָאד רָאכ-רעטעּברַא ןַא טימ טרידוטשעגנייא רע טָאה טציא .טימעג

 ,יײליּבוי סדלעֿפנרָאד ןוֿפ גנורעיײֿפ יד רָאֿפ טמוק סע ןעוו ןוא ,"קיּבייא , דיל

 ןייז בילוצ ןעמוק טינ ןעק ןײלַא רעטכיד רעד רעכלעוו וצ ,גנודעיײֿפ יד

 ,טעָאּפ םוצ ,םיא וצ ןעמוק לָאז רָאכ רעד זַא ,וועל טרישזנַארַא ,טײהקנַארק

 ַא סקיווייל ,בגא --- דיל סָאד טגניז רע ןוא ,טמוק רָאכ רעד .ןיירַא זיוה ןיא

 ןטרעצנָאק ףיוא ןעגנוזעג טֿפָא סע טרעוו טסיזמוא טינ סָאװ ,דיל קיטכערּפ

 סיוא ךיז טזָאל עֿפָארטס עדעי ואוו ,דיל סָאד---ןטייחנגעלעג ײלרעלַא ייּב ןוא

 :הרוש רערעטנומ רעד טימ

 רעטייױו קעווַא ןַאּפש ןוא רעויו ףיא ךיז ּבייה ךיא

 "יט ךָאנ זיא ,טנלע סטעָאּפ םעד זיא סע ףיט יו זַא ,ךיז טסיוורעד ןעמ

 :הנומא ןייז רעֿפ

 טנעה עקיכעטש טימ םורַא ךימ טמענ טלעו יד

 .רעטי- 10 :צ ךימ טגָארט ןוא ,רעײֿפ םוצ ךימ טגָארט ןוא
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 -- טנערּברַאֿפ טינ רעוװ ךיא ןוא ןערּב ךיא ןוא ןערּב ךיא

 .ךעטייו קעווַא ןַאּפש ןוא רעזיוו ףיוא ךיז בייה ךיא
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 ,פעלש ךיא םיוק סיפ יד ,רעדיילק עניימ טולּב ןיא

 ,רעטיילעג ןטצעל ןוֿפ טֿפַאשּביל ַא טימ םוק ךיא

 -- פערט יד ףיוא לַאֿפ ןוא לּביטש ַאוצ םוק ךיא

 .רעטייױו קעווַא ןַאּפש ןוא רעדיוו ףיוא ךיז ּבייה ךיא

 ןטירד ןיא ךיז טרעמַאלק עזָארּפ ןיא ךיוא ,ןזרעֿפ ןיא רָאנ טינ ןוא

 רעד טימ טלֿפײװצרַאֿפ ךיז טלגנַאר רעכלעוו ,ןּביױלג םעד ןָא דלעֿפנרָאד טקַא

 וועל וצ דלעֿפנרָאד טגָאז ,"טלֿפײװצרַאֿפ טינ ןיּב ךיא; .גנולֿפײװצרַאֿפ

 ןיִּב ךיא, :(ןילַא קיווייל ךיוא טגָאז סָאד ןוא) ןיילַא ךיז ןקרַאטש קידנלעוו
 רימ רַאֿפ טנעז ריא .טלֿפײװצרַאֿפ טינ רעּבָא ,ָאי סָאד -- ךיז ןיא ןסירעצ

 רעקיטסייג רעתמא ןַא יוװ ךַאז ַאזַא ָאד זיא'ס .וליֿפַא ןוז ַא יו רעמ ןרָאװשג

 ןּבעגרעּביא ,םיא וצ רע טגָאז ,ןלעװ טלָאװ ךיא; ...שרוי ןייז זיא וועל ."שרוי

 ךיא ןוא .שידיי ביל ּבָאה ךיא ...שידיי ןוֿפ חוּכ ןצנַאג םעד .ץלַא ,ץלַא ךייא

 שידיי זַא ,טגָאז ןעמ סָאװ ,ןגיל ַא זיא'ס .שידיי ןוֿפ הנומא יד ךיז ןיא גָארט

 סױרַא טלַארטש קלָאֿפ ןוֿפ שינעֿפיט רעד ןוֿפ ףגיל ַא .גנולֿפײװצר;;8ֿ זיא
 ."וו"זַאא ,וו"זַאא הנומא

 ,טומ ,טייקרעטנומ -- זיא ליּפש ןוֿפ ףוס דעד סָאװ ,טוג יַאדוװַא זיא
 ,ליֿפעג-סנּבעל ןרעֿפיט סקיוויל טימ טמיטש סָאד סָאװ ,םעד ץוח ַא .ןּביולג

 ןעו ,רעסעּב ךיז טליֿפ ,רעײג רעטַאעט רעד רעמ ךָאנ ןוא ,רענעייל רעד

 -יוו ףיוא ךיז טּבייה; ןעמ ,טרעקרַאֿפ ,רָאנ ,ּפָארַא-גרַאּב ץלַא טינ טייג סע

 טסנוק ןיא גיוט "טנלע ליֿפ וצ,, .רעכעה ,"רעטייוו קעװַא טנַאּפש ןעמ ןוא רעד

 סָאװ ,שודיח ןייק טינ זיא סע ןוא -- טליֿפעג סע טָאה קיווייל .ה .טינ ךיוא

 -קַאמ זַא ,ןעזנייא ,ףוס םוצ ,ןלָאז רימ זַא ,טלָאװעג טָאה רעקיטַאמַארד רעד

 ןיא ןסירעצ, .טלֿפײװצרַאֿפ טינ זיא,ןײלַא קיווייל יווװ ױזַא ,דלעֿפנרָאד םיס
 -ייל זַא ,ךעלריטַאנ ןעוועג זיא סע .?טלֿפײװצרַאֿפ טינ רעּבָא ;ָאי סָאד --- ךיז

 -- (עיריל ?טליֿפרעד סע רימ ןּבָאה .ןליֿפ וצ ןּבעג ןלעוװ זדנוא סע לָאז קיוו

 ןוֿפ טייקרעטנומ עשיריל יד .שיטַאמַארד טינ רעּבָא ,ָאי -- טגָאזעג ךיא טלָאװ

 רעד ןוֿפ קורדנייא ןקירעיורט םעד טימ ןטסעמרַאֿפ טינ ךיז ןעק טקַא ןטירד

 -- ןטקַא ייווצ עטשרע יד ןיא ןרָאװעג ןלָאמעגֿפױא זיא עכלעוו ,עיצַאוטיס
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 טימ ןעק ןעמ .שיטַאמַארד ףיט ױזַא זיא עיצַאוטיס יד לייוו ,רַאֿפרעד עקַאט
 ,ןשינעעשעג ןוֿפ גנוקריוו יד ןרעטשעצ טינ ,שיטעָאּפ יו ןייז ייז ןגעמ ,דייר

 ייווצ ךָאנ :"דנילּב ןרָאװעג זיא טעָאּפ רעד; ןוֿפ ןורסח ןייא זיא סָאד

 רעד ;גנַאזעג ןשיריל ןוֿפ טקַא ןַא טמוק גנולדנַאה רעשיטַאמַארד ןוֿפ ןטקַא
 עשיטַאמַארד יד ןוֿפ טעמוא םעד ןּבײרטרַאֿפ ליוו גנַאזעג רעשיריל רערעטנומ

 "ייווצ רעד .ןורסח ןייא זיא סָאד .טינ טּבײרטרַאֿפ ןוא -- ליוו רע :ןשינעעשעג
 טוט רע סָאװ ,םעד ןוֿפ ךוּפיה םעד ןָאטעג טָאה קיווייל .ה סָאװ ,זיא רעט
 וצ זיּב ףָאטש-טייצ ןוא :טרָא רע טּביוהרעד ךעלטנייוועג .ךעלטנייוועג

 "עג ,טרעקרַאֿפ ,רע טָאה ָאד .טייקידהביבס-רעסיוא ןוא טייקכעלטייצרעּביא
 ויטָאמ רעד זיא סָאװ .טריזילַאקָאל םיא ןוא וויטָאמ ןלַאסרעוװינוא ןַא ןעמונ
 :רעטרעוו סדלעֿפנרָאד םיסקַאמ ןיא טקירדעגסיוא זיא רע ?עמַארד רעד ןוֿפ
 ךָאנ ןוא ,"טעָאּפ רעד זיא סָאד -- רעטמעשרַאֿפ ַא -- ?טעָאּפ ַא זיא סָאװ;

 ףיוא טּפשמרַאֿפ זיא טעָאּפ רעדעי; :גָאז ןטריטיצ ןיוש רעירֿפ םעד ןיא רעמ
 ,טײקמַאזנייא סטעָאּפ ןדעי ןוֿפ ,סטעָאּפ םענוֿפ םעלּבָארּפ יד זיא סָאד ."טנלע
 *דנילּב ןרָאװעג זיא טעָאּפ רעד, ןיא .םעלּבָארּפ עקיּבייא ןַא רשֿפא ,עסיורג ַא
 ןוֿפ םעלּבָארּפ יד -- עקירעמַא ןיא שידיי ןוֿפ םעלּבָארּפ יד ןרָאװעג סע זיא
 רעייז זיא סָאד .ןשטנעמ זיירק ןטמיטשַאּב ַא ןוֿפ ,הביבס רעטמיטשַאּב ַא
 ַא סױרַא םיא ןגעוו טגָאז קיווייל .ה ןוא) זדנוא רַאֿפ -- ןינע רעקיטכיוװ ַא
 ַא רַאֿפ -- לַאסרעװינוא גונעג טינ רעּבָא זיא סָאד .(ןעקנַאדעג ענייש ךס

 .קרעווטסנוק
 ּביוא ,םעטָא ןטּפַאכרַאֿפ ַא טימ טנעיילעג ךָאד סע ןּבָאה רימ ּביוא ןוא

 ,רָאֿפ טמוק סָאװ ,ץלַא ןיא טריסערעטניארַאֿפ ךָאד טייצ עצנַאג יד ןענייז רימ

 טייקידעּבעל רעד ּבילוצ ,סנטשרע ,סע זיא ,טדערעג טרעװ סָאװ ,ץלַא ןיא
 "ייל ןזעוורענ ,ןטֿפַאהרעּביֿפ ,ןקיאורמוא םעד ּבילוצ ,סנטייווצ ;גָאלַאיד םענוֿפ

 רעד ןוא -- סנטרעֿפ ןוא ,טרָאװ ןדעי רעטניה ךיז טליֿפ סָאװ ,םעטָא-קיװ
 םענוֿפ לרוג םעד רעטניה רימ ןליֿפ ףוס-לּכ-ףוס סָאװ ,םעד ּבילוצ -- רקיע

 ןוא םוטעמוא זיא סָאװ ,טעָאּפ םענוֿפ לרוג םעד עקירעמַא ןיא טעָאּפ ןשידיי

 .טנלע ףיוא טפשמרַאֿפ לָאמעלַא

 "זיאולעה ןוא רַאילעּבַאא .ה

) 1 9 3 5 ( 

 ,סענעצס יירד ןיא עמעָאּפ עשיטַאמארד ַא זיא "זיאולעה ןוא רַאילעּבַא,

 "ַאס ןיא ךָאנ ןעװעג זיא רע ןעוו ,1925 ןיא ןּבירשעג טָאה קיווייל סָאװ
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 "וינ ,1 דנַאּב ,"רעכיּבלמַאז, ןיא רעירֿפ סע רע טָאה טכעלטנֿפערַאֿפ) עירַאטינ

 -ַארעטיל, גַאלרַאֿפ ,עּבַאגסױא רערעדנוזַאּב ַא ןיא ךָאנרעד ןוא ,1936 ,קרָאי

 ייל סקיווייל וצ רעמ טרעהעג עמעָאּפ יד .(1936 ,עשרַאװ ,"רעטעלּב עשיר

 טָאה עמעט רעקיּבלעז רעד ףיוא .ןעגנוֿפַאש עשיטַאמַארד ענייז וצ יו ,עשיר

 רעדיל,) רעדיל עשיריל עירעס ַא ןּבירשעג לסיּבַא רעירֿפ טסיזמוא טינ רע

 םרָאֿפ יד ךָאד טָאה "זיאולעה ןוא רַאילעּבַאפ ,("זיאולעה וצ רַאילעּבַא ןוֿפ

 .סענעצס עשיטַאמַארד ןוֿפ

 רעסעּב ךָאנ רשֿפא עמעָאּפ עקיזָאד יד טרירטסוליא ןָאט-טנורג ריא טיול

 .ה ןרָאי רעקיסיירד יד ןוֿפ ןעגנוֿפַאש עשיטַאמַארד-שיריל ערעדנַא עלַא יו

 ייל וצ םזילַאער ןשיריל ןוֿפ (עמַארד רעד ןיא) קירוצ ךיז ןרעקמוא סקיווייל

 .קיטנַאמָאר רעשיר

 ?זיאולעה וצ רעדיל ענייז ןוֿפ םענייא ןיא רַאילעּבַא טגניז יו

 ןטייצ ןוֿפ ןעמַאצ עלַא

 ;ףרַאוורַאֿפ ןוא סיוא ךיא סייר

 ןטייו ןוֿפ ןעלגילֿפ יד ףיוא

 ..ףרָאה א יו ףױא ךיא ליפש

 -שיריל ,עקידרעירֿפ עלַא ןיא יו רעמ .ןײלַא קיווייל ךיוא טוט ױזַא ןוא

 -רַאֿפ וא סױא רע טסייר סעמַארד עשיטנַאמָאר-שיריל ןוא עשיטסילַאער

 "וא יװ רעכעה .ןטייצ ןוֿפ ןעמַאצ עלַא "זיאולעה ןוא רַאילעּבַא ןיא טֿפרַאוװ

 גולֿפ ןיא ןוא .ןטייו ןוֿפ ןעלגילֿפ יד ףױא ָאד ףיוא ךיז רע טּבייה םוטעמ

 ,טייקכעלטסירק) טײקדמערֿפ ,טייקטייוו ,עדנעגעל ,עטכישעג ץלַא סָאד זיא

 יייל סָאװ ,ץלַא יו ױזַא ,סע זיא ךָאד ;(םוטנכַאנָאמ ,ריטסַאנָאמ ,רעטלַאלטימ

 ,עטסקינייוועניא ,עיֿפַארגָאיּבָאטיױא--זזרעֿפ ןיא רעדָא עזָארּפ ןיא טּביירש קיוו

 רַאילעּבַא ןוֿפ רעדיל יד ןיא ןזרעֿפ עקיצנייא .עיֿפַארגָאיּבָאטױא עקידהמשג

 ןוא טֿפַאשקנעּב רעקידנעגניזיליטש רענעי ןוֿפ ָאכע ןַא יװ ,שממ ןעגנילק

 ָאּפ ןֿפױא טרעדינעגּפָארַא טָאה סָאװ ,ור רעֿפיט רענעי ןוֿפ ,טייקטרעטיילעג

 "לעצ-לרעמיצ, ןיא ורמוא ערעֿפיט ךָאנ ןייז טלעטשרַאֿפ ןוא ןטלַאהַאּב ןוא טע

 "ַארד רעד ןגעוו ךיוא קיטכיר זיא ענעגייא סָאד .עירָאטינַאס רעוונעד ןוֿפ

 -לטימ םעד ןשיוװצ ןגָאלַאיד יד ."זיאולעה ןוא רַאילעּבַא. עמעָאּפ רעשיטַאמ

 רעטּבילעג רעטרעטייוורעד ןוא רעטייוו ןייז ןוא ךַאנָאמ טעָאּפ ןכעלרעטלַא

 וצ ןגָאלָאנָאמ --- רעדיל סקיווייל ןוֿפ ךשמה ַא טרּפ ןייא ןיא יו רעמ ןענייז

 רָאי עכעלטע טימ ןּבירשעג טָאה רע סָאװ .רעדיל יד ,טנײרֿפ ןטייו ןייז

 .רעירֿפ
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 ךרוד טריזילָאּבמיס טרעוװ סָאװ ,סָאד זיא "טֿפַאשּביל עשירעריטראמ,
 רעדיל. יד ןוֿפ ןרעק רעד ןעד זיא סָאװ ןוא --- ,"זיאולעה ןוא רַאילעּבַא;

 עּביל ןוֿפ טֿפַאשרעריטרַאמ טינ ּביױא ,טנײרֿפ ןטיױו םוצ '"וירּב טָאטשנָא

 -ַאכ עכעלטע עשּפיה סרַאילעּבַא ?טֿפַאשרעריטרַאמ ןוֿפ עּביל טימ םענייאניא
 ןגעוו וליֿפַא) ןיילַא ןקיווייל רַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ ןענייז ןכירטש:רעטקַאר

 -לַאטשעגיײװצ ןייז ןגעוו --- קיווייל יו ױזַא רַאילעּבַא טדער טייקיאייווצ ןייז
 רע סָאװ ,רעד ןגעוו טדער רַאילעּבַא ואוו ,זרעֿפ ןייא טינ ןוא -- (טייקיט
 קיּביײא ,קיּביײא טמוק ,  סָאװ ,רעד ןגעוו ,"רעגניֿפ ענייז ןיא ץרַאה ריאע טלַאה
 סקיווייל ןיא ןרעװ ןטכָאלֿפעגנײרַא טנעקעג טכייל טלָאװ -- ,"ףור ןייז ףיוא
 טינ טָאה סָאװ ,רענייא רָאנ .טנײרֿפ ןטייו ןייז וצ "ווירּב טָאטשנָא רעדיל;

 יֿפיױא ןצנַאג םעד טָאה ,ןענעייל יז ףרַאד ןעמ יו ױזַא עמעָאּפ יד טנעיילעג
 -ַאמַארד עשיגַארט עצנַאג יד ןוא עמַארד רעד-טָא ןוֿפ םזיריל ןטמערוטשעג
 רעקיצניוװ .?קירָאטער, ...וצ ןריצודער טנעקעג טזיריל םעד-טָא ןוֿפ טייקשיט
 ןָאט טינש ַא לָאז ןעמ .הצילמ ָאד "זיאולעה ןוא רַאילעּכַא? ןיא זיא ץלַא יו

 רעד ןיא ןטרָאד ןוא ָאד ןענייז רעכיג) טולּב ןעניר טעװ ,טרָאװ ַא ,הרוש ַא

 -ער וצ טינ ,עשיאַאזָארּפ וצ ,עכַאֿפניא וצ ןַארַאֿפ עמעָאּפ רעשיטנַאמָאר
 -נוֿפַאש עשיריל עטסמיטניא סקיווייל ןוֿפ ענייא זיא'ס .(ןקורדסיוא עשירָאט
 -רעּפ סטעָאּפ םעד ָאד טניֿפעג קורדסיוא ןטֿפיטרַאֿפ רעמ ןוא םעיינ ַא .ןעג
 -עיק זַא ,גנורַאֿפרעד עשיגַארט יד טּפיױהרעד ,גנורַאֿפרעד-סנּבעל עכעלנעז

 טרעוו ןֿפוא -- ןֿפרַאש רעייז ןוא --- םעיינ ַא ףיוא ."ךעלנייּפ זיא ןבעל סנרעד

 -עקסַא רענעי ןוֿפ ,עּביל רעכעלדעּפרעק-טינ ןוֿפ עיידיא יד טרעּפרעקרַאֿפ ָאד

 עכלעוו ןוא ,טייהיירט ריא טימ רעגנוה ריא טליטש עכלעוו ,עּכיל רעשיט

 .ןרעדנַא םעד ןוֿפ ךיוא ןייּפ רעד ןייז לָאז ןייּפ סמענייא זַא ,וצרעד טגנערּב

 -תוינחור יד -- ,םזיאָאגע ןּבָארג ןדעי ןוֿפ ײרֿפ זיא סָאװ ,עּביל יד זיא סָאד

 רעטָאֿפ טגָאז סע יװ ,"ףיוא ןדעי ַא טצייר, סָאװ ,עּביל עשיטנַאמָאר ,עקיד

 יטנשקערַאֿפ ריא טימ, -- ,רַאילעּבַא ןוֿפ ךוּפיה רעד ,רזכא רעד ,ירָאגירג

 ןייז וצ ףיוא טרעה סָאװ ,עּביל יד ."טייהיירט ריא טימ ,רעיוד ןוא טייק

 "ריטלאזקע ןימ ַא סעּפע ,טלוק ַא טרעוו ןוא עּביל עכעלשטנעמ עכעלטנייוועג

 גנורעֿפּפָא-טסּבלעז ,גנוקינייּפ-טסּבלעז ןוֿפ סוטיר ַא -- ,טסניד-סעטָאג רעט

 ַא רַאֿפ ךיז טלעטשרַאֿפ יז ןעוו ,זיאולעה טגָאז יו ...גנוּביױהרעד-טסּבלעז ןוא

 ;רַאילעּבַא ןטקינײּפעג םעד רַאֿפ גנולצולּפ ךיז טקעלּפטנַא ןוא ךַאנָאמ ןעמוטש

 ןֿפורעג ךיא ּבָאה טנעוװ עטלַאק עלַא ךרוד

 ןעמוק ןלָאז יז ,טלעוו רעד ןוֿפ תוחוּכ עקידרעייֿפ יד

 -- רַאילעּבַא ,ריד ןיא ךיז ןטֿפעהַאּב
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 .טייקטליױורעדסיוא ןייד ריד ןגָארט ןֿפלעה ןלָאז ןוא
 ןצנַאגניא טקישעג ריד ךיא ּבָאה ףליה ןיימ ןוא
 ,טרעגָאמרַאֿפ טסורּב ןיימ ןוֿפ טײקלוֿפ יד ּבָאה ךיא
 ןרעגַאּב טינ רענייק ךימ לָאז סע ידּכ
 ;ןרירַאּב ךימ ןלעוו טינ לָאז רענייק ןוא

 ,רָאה עגַאל עניימ ןטינשעגּפָא ּבָאה'כ

 קידלודעג ןוא קיאור רעסעמ ןּבלעז ןטימ ןוא
 ןעגנַאז ּפָא טדיינש ןעמ יוװ ,רָאי עניימ ןטינשעג
 .ןןײזַאא

 ןעמ יו ,ןטרעטעגרַאֿפ םעד ,םיא וצ טכַארּבעג ןרָאי עריא טָאה יז

 סָאװ ,יד ,טנײֿפ ענייז ןעמענ טינ ייז ןעק רע -- רעּבָא .ןברק ַא טגנערּב

 -רַאֿפ ךעלרעּפרעק גנַאל ןיוש םיא ןּבָאה ,קיטכיזרעֿפײא םיא וצ ןעוװעג ןענייז

 ַא טמוק סע .ןקינייּפ וצ ףיוא טינ םיא ןרעה ייז ןוא ."טעדנעשעג, ,טלּפירק

 רע ,ןטלַאהסיױא טינ רעמ ןיוש סע ןעק רע זַא ,ךיז טכוד סע ןעוו ,טנעמָאמ

 סָאװ ןוא; ...זיאולעה ייּב ךיז רע טעּב ,"ףוג ןוֿפ ךימ זיילרעד, .ןברַאטש לי

 :רע טרעֿפטנע .יז טגערֿפ "?ןָאט טלָאמעד ףוג ןיימ טימ ךיא לָאז

 ,ךיז ןיא ךימ ןגָארט טסעוו
 .עניז רעד ןייז טעוו סָאד ןוא
 ןּבעל טינ שטנעמ ַא רָאט רעדנוזַאּב
 ןטיױוצ ןיא ןזײלֿפױא ךיז זמ רענייא ןוא
 דרע-עמַאמ ןיימ ייז ,ןרָאװעג ּביױו ןיימ טינ טסיּב
 .ךיז ןיא ןיירַא דרע-עמַאמ יד יו ךימ םענ ןוא

 רעדנַא ןַא ןיא רעּביא ןדייל ןוא עּביל ןוֿפ ויטָאמ רעד טייג ױזַא טָא ןוא
 -עּבַא .גנוזיילסיוא וצ געוו ַא יו ,גנוזײלֿפױא ןוֿפ ויטָאמ םעד ןיא --- ,וויטָאמ

 -נדייל ןוא עקידעּבעל ייווצ ןייז וצ ףיוא זייווכעלסיּב ןרעה זיאולעה ןוא רַאיל
 -שטנעמ רעצנַאג רעד ןוֿפ ןלָאּבמיס -- ןלָאּבמיס ןרעוו ייז ןוא ןשטנעמ עקיד
 ךרוד ןרעוו טרעטיילעגסיוא ריא ןוא ךיז ןרעטייל ריא ןוֿפ ןוא ןרייל סטייה
 רימ רַאֿפ זיא ,זיאולעה וצ רַאילעּבַא טגָאז ,טֿפַאשּביל ןייד , ...ןדייל יד-טָא

 ַא ,ךעיינ ַא ,שטנעמ ַא :שטנעמ ןוא טלעוו ןגעוו האובנ ןוא ןסיוועג ,ןסיוועג

 ןגָארט רימ .םיֿפ ענייז רַאֿפ פערט יד ןענייז רימ ןוא .ןעמוק לָאז רעטכערעג

 עצנַאג יד םיא רַאֿפ סיוא ןגייוש ןוא רעיורט ןצנַאג םעד םיא רַאֿפ סייא
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 עצנַאג סָאד ןרעטייל ןוא סיוא םיא רַאֿפ ןרערט עלַא ןענייוו ןוא ,טייקליטש

 סטלעוו רעד ןרעוו זיאולעה ןוא רע יוװ ױזַא ןוא ..."םיא רַאֿפ סיוא םימחר

 "ייא ןייז ,ירָאגירג רעטָאֿפ רעד טרעוו ױזַא ,םימחר סטלעוו רעד ןוא רעיורט

 סטלעװ רעד ןוֿפ רענייא -- ,רעקינייּפ ןייז ,רעדנעש ןייז ,אנוש רעקיּב

 םיא טימ סױטשנעמַאזוצ סרַאילעּבַא ןוא -- ,רעדנעש ןוא רעקינייּפ ,םיאנוש

 :טגערֿפ רַאילעּבַא .טקילֿפנָאק רעכעלנעזרעּפ ןייר ַא ןייז וצ ףיוא טרעה

 ,רעקיליײה ַא טציא רעטַאֿפ ַא זיא רעדנעש ןיימ -- רעקינייּפ ןיימ
 .המשנ ןיימ ןוֿפ רערעטייל ַא ןוא ךירדמ ַא
 .יױזַא טלָאוװעג טָאה החגשה יד זַא ,טגָאז רע
 ּפמול ןדעי וטזָאל סָאװרַאֿפ ,החגשעה ,רימ טרעֿפטנע א
 טינ וטסגָאז סָאװרַאֿפ ?ןעמָאנ ןייד ןיא ןדייר וצ
 -- ?ןליוו ןייד טײטשַאּב סָאװ ןיא ,סױרַא ןיילַא
 ,גיל ךיא ןכלעוו ףיױא ,ליד רעד טָא יװ ,טסגיױװע וד
 ,ךימ ןטיה סָאװ ,טנעוו יז טָא יו ,טסגיױוש וד
 .ןגייווש רעמ טֿפרַארַאּב טינ וטסלָאװ רעטציא ןוא

 ןייטש וליֿפַא ןעוו ,עגר ַא ןייז ךָאד זומ סע
 ,ןדייר ןעמענ ןוא ליומ ַא ןענעֿפע לָאז
 ןריטסעטָארּפ ,ןעיירש -- ןדײו רָאנ טינ ןוא
 ,טכַאנ יד ןעמערוטשֿפױא ןוא ןכערּבֿפױא ןוא
 ,טציא עגר ַאזַא טינ זיא סע ּבױא ןוא
 קידצ ןוֿפ ןיורק יד ךיז ףױא טגָארט רעדנעש ןעוו
 -- ,עשר ַא ןוֿפ ןרָאד םעד -- רעטעדנעשעג רעד ןוא
 ?ןײטשנָא עגר יד ןעק שרעדנַא עשז ןעוו זיא

 ןצנַאג םעד ןגעק טלָאװער ַא טרעוו טסעטָארּפ רעכעלנעזרעּפ סרַאילעּבַא

 ךיז ןקינייּפ וצ ידּכ ,ךיז ףיוא טגָארט זיאולעה סָאװ ,ןטייק יד .םלועה:רדס

 טָאה יז סָאװ ,םרח םעד טימ רעכיז ןייז וצ ידּכ זוא ןטּבילעג ריא טימ ךיילג

 -- טלעוו רעד ןוֿפ ןטייק יד ןרעוו -- ףוג ריא ףיוא טגײלעגֿפױרַא

 טלעוו ןוֿפ טנעוו רַאֿפ ךיוא ןוא ,טנעוו ןריטסַאנָאמ רַאֿפ

 ,ןעניײעֿפױא לָאז ףוג ןוֿפ טכיל טינ
 ןעגניר עטרַאה ;טייק ןוֿפ ץנַאלג רעזייב רָאנ

 ןפַאלק ,ןפַאלק ןלָאז ןטסױֿפ עקידרענייּב ןוא
 !טלעוו רעד ןוֿפ ןרעטש ןקידתועשר ןיא

 :רעטייוו ןוא
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 זדנוא ןיא !ליוו יז סָאװ ,ןגָאז תועשר לָאז

 ,רעֿפטנע רעדנַא ןייק ןייז טינ ריא רַאֿפ ייס-יוו-ייס טעוו
 .גנומַאדרַאֿפ ןוא גנוטכַארַאֿפ רָאנ יװ

 טציא רערעמ ךָאנ זיא ןוא ןעוועג זיא חזוּכ רעזדנוא ןוא
 .ץלָאטש ןוא רעיודסיוא ,תונשקע
 ,רַאילעּבַא ,טונימ ַא ןײטענָא טעװ רעּבָא לָאמַא
 ןסײרֿפױא טעוװ ץרַאה רעזדנוא ןיא רעיודסיוא ןוא
 ןטיױוצ זיּב טלעוו קע ןייא ןוֿפ ןכליהּפָא ןוא
 -- .טפשעמ ךָאנ ףור רעזדנוא טעוו
 .םעד ןיא ּבױלג ןוא קרַאטש יז

 ,ריא וצ רע טגָאז ,"ןליוו ןייד, .טּבױלג רע .קרַאטש זיא רַאילעּבַא
 טָא ןוא ."ןסיוועג -- רימ רַאֿפ זיא טֿפַאשּביל ןייד .טָאּבעג רימ רַאֿפ זיא,
 ןוֿפ ,ןסיוועג -- טֿפַאשּביל ןוֿפ רעמ ןוא רעמ ץלַא רעטייוו סָאװ טרעוו ױזַא
 זיב ,עמַארד-טלעוו -- עמַארד רעכעלנעזרעּפ-ןייר ןוֿפ ,לַארָאמ -- עיצָאמע

 ןגעוו ירָאגירג רעטָאֿפ םוצ ןגָאז ןיוש ןעק זיאולעה זַא ,וצרעד טמוק סע

 :ןרַאילעּבַא ןוא ךיז

 ,סנייא ןענייז ןֿפוג עדייּב יד

 ;קיטכעמ ןענייז ןֿפוג עדייב יד

 הד יו ,רעדעי ַא טעוװו טײקטרַאה רעייז ןיא

 ;ןרעטעמשעצ ּפָאק ןשירעקנעה ןייז

 ,ףוג טינ רעמ ןענייז ןֿפוג עדייּכ יד

 ,טסױֿפ רעטדימשעגֿפױנוצ רעטרעמַאלקעגנייא רָאנ

 גנונַָאמרעד ַא וא ףור ַא ןוא גנונרָאװ ַא

 ..קיּבייא קיּביא ףיוא טלעוו רערָאג רַאֿפ

 ןוֿפ לָאּבמיס רעד רָאנ ןייז וצ ףיוא .טרעה ,רַאילעּבַא יו ױזַא ,זיאולעה

 ,גנונָאמרעד ןוא גנונָאמ ןוֿפ ןכייצ רעד ךיוא טרעוו יז ,טייהיירט ןוֿפ ,עּביל

 וצ יז טגָאז ,"סרַאילעּבַא רערט ןדעי רַאֿפ, .תוירחא ןוֿפ גנורעּפרעקרַאֿפ יד

 סָאװ ,גנורעדינרעד ןוא קיטייוו ןוֿפ ץכערק ןדעי רַאֿפ , --- ,ירָאגירג רעטָאֿפ

 ."ןּבעג וטסעוו ןוּבשח ַא --- טולּב ןּפָארט ןדעי רַאֿפ ,טֿפַאשרַאֿפ זדנוא טסָאה וד

 ןּבעג ןזומ ןוּבשח םעד רע טעוװ ריא
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 ןיז טינ לע ךיא ואווַא ,םוטעמוא ןוֿפ

 ןּבעג גנוטכַא טעוװ גיוא ןיימ ,ןעז טעוו גיוא ןיימ

 .ןרעוו ןּבירשרַאֿפ ץלַא טעוװ ץרַאה ןיימ ןיא ןוא

 עלַא ןוֿפ עמַארד יד ןרָאװעג זיא עּביל רעשירעריטרַאמ ןוֿפ עמַארד יד
 זיא תוריזנ עכעלטסירק יד .ןסיוועג ןוֿפ עמַארד יד -- סעמַארד סקיווייל
 -זיאולעה ןוא -רַאילעּבַא עטלַא יד .תואיבנ רעשידיי ןיא ןרָאװעג טזײלעגֿפױא
 -ימ רעשידיי ַא זיא סע :עדנעגעל עשילױטַאק ןייק טינ רעמ זיא עטכישעג

 עשיגָאלָאטימ-שידיי סקיווייל ןוֿפ טייק רעגנַאל רעד ןיא גניר רעיינ ַא ..,סָאט

 -ַארדא יד .גניר רעשיריל ַא --- רעשיטַאמַארד ןייק טינ רעּבָא .ןעגנוֿפַאש

 -שטנעמרעּביא ןרָאװעג ןענייז ,זיאולעה ןוא רַאילעּבַא ,"ענַאסרעּפ סיטַאמ

 סָאד זיא סָאד .םזיטַאמַארד ןכעלשטנעמ רַאֿפ ןיד וצ טולּב רעייז זיא ,ךעל

 ,קיטנַאמָאר ןוֿפ םולּב עטסיולּב יד .קיריל ןוֿפ טולּב עיולּב

 0 ר
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 םוקֿפיוא ןוֿפ םולח ,םוקמוא ןוֿפ רָאװ

/ 1938 -- 1948 / 

 דנַאטשרעדיװ ןופ טעָאּפ .א

 ןֿפַאש סקיווייל .ה ןוֿפ געוו ןצנַאג םעד ,געו םעד טכַארטַאּב ןעמ זַא

 סָאװ ,יד ןוֿפ תועט רעד ןעוועג זיא סע דליוו יו ,ןייא ןעמ טעז ,טציא זיּב
 טלָאװ ,ןעמָאנ ַא ָאי ןיוש ּביוא ."םוקמוא ןוֿפ רעטכיד, ןֿפורעג םיא ןּבָאה
 -רעדיוו ןוֿפ טעָאפ רעד ףרילוטיט טֿפרַאדעג םיא ,טרעקרַאֿפ טקנוּפ ,ןעמ
 ,דנַאטש

 -רַאֿפ יד ןקעדוצֿפױא טכוזעג רע טָאה שֿפנ-תריסמ  ַא רַאֿפ סָאװ טימ
 סָאװ ייז וצ ןעמוקוצ לָאז סע ידּכ ,המשנ רעזדנוא ןוֿפ ןדנואוו עטסנגרָאּב
 טָאה טייקטסיירד רענעטלעז ַא רַאֿפ סָאװ טימ .טֿפול ןוא טכיל קידנלייה רעמ
 ךיוא ,סארומ ערעזדנוא ןיײזטסואווַאּברעטנוא רעזדנוא ןוֿפ טײרֿפַאּבסױרַא רע
 רעטכייל לָאז סע ידּכ -- ,ףוס ןרַאֿפ ארומ יד --- ייז ןשיווצ עטסקידארומ יד

 ַא ןיא ןּבירשעג ךיא ּבָאה ,"םוקמוא ןוֿפ רעדיל, ענייז !ןייז וצ רבוג יז ןייז

 רע .םוקמוא םוצ רעדיל ןעוועג ןתמא רעד ןיא ןענייז ,לטיּפַאק ןקידרעירֿפ
 סָאד ךיז ןוֿפ ןדָאלוצסיױא ןוא ןעגניזוצסױרַא יא ןעוועג ןסיוא ייז טימ זיא
 ןעמ ּביוא ,רעדָא ןעגניזרַאֿפ וצ סע יא ,גנַאגרעטנוא ןרַאֿפ קערש ןוֿפ ליֿפעג
 רָאלק ןעװעג זיא סָאד .ןעײרשוצּפָא ,ןעגניזוצּפָא ,ןקירדסיוא ױזַא ךיז ןעק
 "עג רערָאלק ןוא רערָאלק ץלַא סע זיא ,רעטייוו סָאװ ,ּבױהנָא עמַאס ןיא
 םוהּת רעד זדנוא ראֿפ טנֿפעעגֿפױא ךיז טָאה סע רעקידנעָארד סָאװ .ןרָאװ
 -ָארשרעדמוא ץלַא ,דחּפ ןטסכעלרעֿפעג ןוֿפ ,רעיורט ןטסֿפיט ןוֿפ ,טיוט ןוֿפ
 ץלַא ,טקוקעגניירַא שינרעטצניֿפ רעד:טָא ןיא עיזעָאּפ סקיווייל טָאה רענעק
 ץלַא ,הנּכס רעקידנרעיול רעד ןגעק טנרָאװעג זדנוא יז טָאה רעקידתונשקע
 .טלעטשעגנגעקטנַא ריא ךיז יז טָאה רעקיטעּפמיא

 יד ןיא ךיז טֿפיטראֿפ ןעמ ןעוו ,רָאלק סרעדנוזַאּב רָאג טרעוו סָאד
 רעד ןיא -- ,רָאי 12 -- 10 עטצעל יד ןיא ןֿפַאשעג טָאה רע סָאװ ,קרעוו

 -- זַא ,ןעוועג טינ קֿפס ןייק רעמ ןיוש זיא סע ןעוו ,הֿפוקּת
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 ,עקיטסַאווס ַא ןיא ןיירַא טקניז ןוז יד

 ..טולּב טימ ךיז טסיגרַאֿפ ברעמ רעד

 ,(1938) "ןוויטָאמ-טכענ-רעלטיהא עירעס ןייז ןּבױהעגנָא סָאה רע יװ --
 טָאה רע סָאװ ,סעמעָאּפ עשיטּפילאקָאּפַא יד ןּבָאה ןרָאי עקיזָאד יד ןיא טשרע
 עקנַארק סָאד, ,"ףלָאװ רעד,) גירק-טלעוו ןטשרע ןכָאנ ןוא תעּב ןּבירשעג
 רעמ ַא ,ןרעלוֿפ ַא ,םעיינ ַא ןגָארקעג (ערעדנַא ןוא "םלוג רעד, ,"רעמיצ
 ןרָאװעג ןענייז ןעגנוֿפַאש עיינ ענייז עלַא .ןעניז ןשיגַארט רעמ ןוא ןלעוטקַא
 וצ ףור ַא -- טקערידמוא -- ןוא ןעגנונערָאװ עטרַאּפשעגנײא ןוא עגנערטש
 יַאב רעקיטסייג וצ ףור ַא -- ,אנוש םעד ןענעגעגַאּב וצ טיירג קינייװעניא ןייז
 ,דנַאטשרעדיװ ןקידהמשנ ןוא גנונעֿפָאװ

 ללּכ ךרדּב סָאװ ,(19236 -- 1922) "ןדע-וג ןוֿפ רעדיל, יד ןשיווצ ןיוש
 -ידעמ רעשיֿפָאזָאליֿפ ןוא גנוקיאורַאּב ןוֿפ ,טייקליטש ןוֿפ רעדיל ייז ןענייז
 ןרָאװעג ןּבירשעג זיא'ס ..."לבה ןוא ןיק) דיל ַא ךיז טניֿפעג -- ,עיצַאט
 ַא יװ ױזַא זיא סָאװ ,(טכַאמ רעד וצ ךיז ןסייר סרעלטיה ןוֿפ טייצ רעד ןיא
 !ָאד זיא ןיק !ךיז טיה :לַאנגיס

 ,טעדרָאמרעד דלעֿפ ןֿפױא טגיל לבה

 .טסע ןוא ּפָאט ַא רעּביא טציז ןיק ןוא

 עדרָאמ ןייז ףיט ןירַא ּפָאט ןיא טרַאּפש רע

 .טסעננעניּב ַא ןיא קונש םעד רעּבַא יװ

 "ןוויטַאמ-טכענ-רעלטיח} 3

(1938 -- 1940) 

 -עגנָא הּפצוח ןוא תועשר רעכעלשטנעמ-טינ טימ טָאה רעלטיה טניז

 ךיל סקיװײל טָאה םַארגָארּפ-סגנוטַארסיוא ןייז ןריֿפוצסױא ןּבױה

 ןכָארּבסױא עקידנלסײרטֿפױא יד-טָא ףיוא ןֿפורוצּפָא ךיז טרעהעגֿפױא טינ

 םּתס טינ ןעוועג ,ךיז טײטשרַאֿפ ,ןענייז סָאד ןוא .ןַאקלואוו-סַאה םענוֿפ
 עדעי יו ןוא --- ,ןעגנונערָאװ עשירענָאיזיװ-שירעלטסניק רָאנ ,ןֿפורּפָא ױזַא
 -עג ַא'ס, :גנוריזילַאנגיס יד טמוק רעירֿפ :סעידַאטס ייווצ ייז ןּבָאה הארתה
 ,דנַאטשרעדיװ ןקידתונשקע רַאֿפ תוחוּכ ןוֿפ גנולמַאז יד ךָאנרעד *!רַאֿפ
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 ןזרעֿפ עקינייא ןיא ,(1938) "ןויטָאמ-טכענירעלטיה, עירעס רעד ןיא
 רעלעג רעד ןגעוו רעדיל, ןיא טּפיוהרעד ןוא (1939) "ןעגנונָאמרעד, ןוֿפ
 ןענייז סָאד .סעצָארּפ-סגנונערָאװ םענוֿפ תוגרדמ עדייּב ךיז ןליֿפ (1940) "עטַאל
 ייֵל --- טייז רעדנַא רעד ןוֿפ ןוא ,טייז ןייא ןוֿפ ,ארומ ןוא טסגנַא ןוֿפ רעדיל

 ...הרובג ןוא ןּביױלג ןוֿפ רעד

 רעד טימ סיוא ךיז טזָאל "ןוויטָאמ-טכענירעלטיה. יד ןוֿפ רעטשרע רעד

 :עֿפָארטס

 ,עקיטסַאוװס ַא ףיוא טקיציירקעג טגנעה ןוז יד

 -- טכיזעג'רעלטיה ַא -- הנבל

 רעקיסַאר ַא האנש ַא טימ ןָא טלעוש

 .טכיל סָאד געווכלימ ןוֿפ סיוא טשעל ןוא

 טינ ןענייז ייז שטָאכ ,ָאד ךיז ןסַאּפ רעדליּב עשיטסינָאיסערּפסקע יד

 "נַאֿפ רעזדנוא ףיוא יװ ,קנַאדעג רעזדנוא ףיוא רעמ ןקריוו ייז) ןעגנולעג רָאג

 וֿפ טסעמרַאֿפ ןשימסָאק טינירעיש ,ןלַאּבָאלג םעד ןריטסעגוס ייז .(עיזַאט

 עטייווצ סָאד סיוא ךיז טזָאל טסיזמוא טינ ..."האנש רעשיסַאר, סיצַאנ םעד

 -הארתה רעד טימ ("ואּפ ןעלע רַאגדע ןוֿפ ָארק יד,) עירעס רעד ןוֿפ דיל

 :גנורעלקרעד

 .רָאװ זיא'ס ,דיל-םולח ןייק טינ זיא'ס

 .רערעמ ץלַא לױרג ןוֿפ םוהת רעד ךיז טנֿפע סע

 *רָאמרעווענ. ןוֿפ רוד ןיא טּבעלעג ואפ טָאה'ס

 .רָארעט ןוֿפ ןוא גנודנעש ןוֿפ רוד ןיא -- ךיא ןוא

 טָאה ,"ןויטָאמ-טכענ-רעלטיה2 יד ןּבירשעג טָאה קיווייל ןעוו ,1928 ןיא

 יֿפער םעד ןיא רעּבָא ,ןַאכַאד שטייט רעד זיא סָאװ ,ךָאנ טסואוועג טינ ןעמ

 ןקיּבלעז ןרעטנוא דיל םעד ןוֿפ ןיערֿפער םעניא ."וַאכַאד ןייק ןרָאֿפ ןדיי. ןיער

 "יוש ַא סעּפע ןיוש ןעוועג זיא םטיר םענָאטָאנָאמ-טקַאהעגּפָא ןייז ןיא ,ןעמָאנ

 :טציא ןענעק רימ סָאװ ,וַאכַאד םעד ףיוא גָאזנָא רעכעלרעד

 ,טגָאי ןָאּב יד

 -- טּברַאטש גָאט רעד

 ןלַאֿפ ןּבױש

 .וצ ךשוח םוצ

 טגָאלש קיופ יד
 -- טּברַאֿפ טולּב ןוא

 וַאכַאד ןייק ןרָאֿפ ןדיי
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 ,טהנעטעג שיקילַאיּב (דיל רעדנַא ןַא ןיא) קיווייל טָאה טלָאמַאד ןיוש
 סָאװ ,רַאֿפרעד ןעמעשרַאֿפ ךיז לָאז רע ךיוא -- טָאג ַא ָאד זיא'ס בוא; זַא
 :קיּבייא ןייז רָאנ יו ,טינ רע ליוו שרעדנַא

 ,רעלטיה זיא שטנעמ ןעוו וליֿפַא קיּבייא ןייז ליוו רע
 .ןעגנעה ןרעטש יד ףיוא וליֿפַא דרַאמ רעקיטש ןעװ
 ןייק לווייט ןוא טָאג ןשיוצ טינ רעמ ןיש ףרַאד ןעמ

 ,רעלטימרַאֿפ
 .ןעגנערּב טינ ןיוש יז ףרַאד ןעמ ,ָאד ןױש זיא הלואג יד

 .הכרעמ עכעלקילג ַא ...ָאד ןיוש זיא הלואג יד

 ..ןעײרשרַאֿפ גָאלק ןוא ןייועג -- טניװ-ןוֿפצ טעילוה סע
 ,הכרּב ףיוא דרָאמ רעקיטש ןלַאֿפ רעמייּב עלַא ןוֿפ

 .ןיק טָאה טּפַאכרַאֿפ ,טָאג ,דובּכה אסּכ ןייד

 (*טסּברַאה;)

 ףרַאד ןעמ,, יו ,הרוש ַאזַא ךיוא יו ,זרעֿפ רעקידלּכה-ךס רעטצעל רעד
 -- זיא םַארג רעד) *רעלטימרַאֿפ ןייק לווייט ןוא טָאג ןשיוצ טינ רעמ ןיוש
 ,קורדסיוא ןטרעטַאמעג םענעי רעדָא םעד רַאֿפ זדנוא טריסנעּפמָאק ,(רעלטיה
 סָאװ ,זיא רקיע רעד .דיל םעדיטָא ןוֿפ ןזרעֿפ ערעדנַא ןיא ָאד זיא סָאװ
 רעסיז ַא ןוֿפ לוק ַא טָאה ןיק, (דיל עטסטנעָאנ סָאד ןָא ךיז טּבייה סע יווװ)
 טָאג וצ טוט, ,סעקעובצ עלַא ןוֿפ רעטמעטשרַאֿפמוא רעד ,רע ןוא "טיילֿפ
 ..."הליֿפּת

 עלַא ךרוד ןוא ןעמטיר עטסנדײשרַאֿפ יד ןיא ,םינֿפוא ײלרעלַא ףיוא
 ןוֿפ רעדיל יד ןיא קיווייל טָאה סעיצַאיצָאסַא-רעדליּב ןוא -ןעיידיא עכעלגעמ
 -דַאֿפ זדנוא טזָאלעג טינ ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןוֿפ ןוא 1940 ,1939 ,8
 סע יװ ,"רעדירּב יד ןוא ףסוי, ןוֿפ השעמ יד רעּביא ךיז טרזח סע זַא ,ןסעג
 ןוֿפ ףוס ןכעלקילג םעד ןָא רָאנ -- ,1948 ןוֿפ דיל לעוטקַא ןַא סנייז טסייה
 .עטכישעג-שמוח רענעי

 -רַאֿפ ,ןקיווייל וצ תונעט ןייק רעמ טַאהעג טינ ןיוש טלָאמַאד טָאה ןעמ
 ןוא ןּביוהעגנָא (*1938 יַאמ רעטשרע};) יַאמ ןטשרע םוצ דיל ַא טָאה רע סָאװ

 ;ןּבױהעגנָא טָאה רע .קיַאמ-טשרע טינ ױזַא טקידנערַאֿפ

 ןענָאֿפ ןוֿפ גָאט ןיא ,יַאמ ןטשרע ןוֿפ גָאט ןיא

 .ןטָאֿפַאשע ןוא גנוטכירניה ןוֿפ געט יד ןָא טינ סעגרַאֿפ
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 ןענַאֿפ ןוֿפ גָאט ןיא ,יַאמ ןטשרע ןוֿפ גָאט ןיא
 ןטָאש םעד סױרַאֿפ ןייג זָאל
 ,םענעגנַאֿפעג סעד ןוֿפ
 ,םענעסָאשרעד םעד ןֿפ
 .םענעגנָאהעג סעד ןֿפ

 -- סָאװ ,טעָאּפ ןייק ןייז טֿפרַאדעג טינ ןיוש רעמ ןעמ טָאה טלָאמַאד
 ּפעק ּפָארַא םענ ךיא ,ןּבעל םוא גנערּב ךיא ;קידלוש :רימ ףיוא טגָאז ןעמ;
 גונעג ןיוש זיא טלָאמַאד .("ןרעטש ןוא רענייטש,) -- "טרָאװ ַא זיולּב טימ
 -רַאס רעטיּב ןייז וצ ,ןרעה סָאװ ,ןרעיוא ןוא ןעעז סָאװ ,ןגיוא ןּבָאה וצ ןעוועג
 :יוו ,ןזרעֿפ עניױזַא טימ דילייַאמ-עטשרע סָאד ןקידנע וצ ןוא שיטסַאק

 טגיוו רענעגנָאהעג רעד

 ,רעדילג ענייז טגיורַאֿפ ןוא

 גניז ךייא טימ ךיא ןוא

 .רעדיל עקיַאמ-טשרע

 ,יַאמ ןוֿפ ןוז יד יװ ,רימ

 ,ײּברַאֿפ ןעײג ןוא -- ןקוק

 ,יַאמ ןטשרע ןוֿפ גָאט ןיא

 ,ןענָאֿפ ןוֿפ גָאט ןיא

 -- דַארַאּפ ןיא רימ ןעייג
 .ןענָאיגעל
 ,ןלַאנק ןקױּפ יד
 ,לַאש סנרָאה יד
 ןלַאֿפ רעטרעוו יד ןיא
 .טכַאנ זיּב ירֿפ ןוֿפ

 ,טכַאמש ענעגנַאֿפעג רעֶד ןוא

 ,טכַארק רענעסָאשעג רעד ןוא

 .טכַאל רענעגנָאהעג רעד ןוא

 ,רָאמוה רעקיצנייא רעד ןעוועג זיא סָאד !רָאמוה-ןגלַאג ַא רַאֿפ סָאװ

 יעטשרע רעד ןיא סָאװ ,קיווייל ןוא ,ןעניגרַאֿפ טנעקעג ךיז טָאה ןעמ סָאװ

 רע טָאה ,סעירַאטינַאס יד ןיא טעּבנקנַארק ןֿפױא ןרָאי רעקיסיירד טֿפלעה

} 391 { 



 םזַאקרַאס ןטסרעטיּב םעד ןגיװרַאֿפ וצ ןוא ןליטשוצנייא טנרעלעגסיוא ךיז
 וצ טרעקעגמוא קירוצ ךיז טָאה קיווייל --- ,רָאמוה ןוֿפ טייקדלימ רעד טימ
 ןרָא רעקיצנאוצ יד ןיא דיל ןייז ןוֿפ טסייג-עריטַאס ןּברַאה םעד

 טֿפרַאדַאּב טלָאװ'ס ןוא --- יַאמ זיא'ס; :ןיערֿפער םעד טָאה דילייַאמ קיטציא ַא

 טינ זיא יַאמ רעטשרע רעד יוװ ױזַא ,יַאמ טינ רעמ זיא יַאמ ."גנילירֿפ ןייז
 ..ןענָאֿפ ןוֿפ גָאט ַא -- ,יַאמ רעטשרע רעד רעמ

 "כיד רעזדנוא ןוֿפ ןרָאװעג ןעמונעגֿפױא זיא שינערעקרעּביא-רעלטיה יד
 "שטנעמ רעד ןיא זיולּב טינ ,רוטַאנ רעד ןיא שינערעקרעּביא ןַא יו ,רעט
 זיא ,1938 ןיא רע טּביירש ,תוהמ רעצנַאג רעד תועשר ןוֿפ, :לַארָאמ רעכעל
 ןיימ רעטנוא סָאװ ,םערָאװ רעד ךיוא -- ,רעגיז סדנַאלשטייד ןיא רָאנ טינ
 טלייט ןיד יד רָאה ַא יו ץענערג ַא .רעגיט ַא ןרעוו רשֿפא ןגרָאמ ןעק סוֿפ
 ךיוא ןוא -- ,ןיּפש ַא ןוֿפ בעוועג ףיוא יוװ זָאלּב ַא ,היח ןוֿפ שטנעמ םעד ּפָא
 ,("קילגמוא ןיימ,) ..."זיא ײּברַאֿפ ץענערג יד-טָא

 יד ,רוטקורטס רעד וצ תוכייש ןיא ךיוא טשיװעגּפָא ןרעו ןצענערג
 ַא -- הנבל, ..דיל םענוֿפ טייקכעלדליּב רעד ןוא ןעמטיר יד ןוא ןעמרָאֿפ
 טכירעגמוא ױזַא טרעוו דיליץנַאט ַא ,דיל-סקלָאֿפ ַא ןוא ."טכיזעג-רעלטיה
 :רּבאקאמ סנאד ןימ ַא סעּפע ןיא לוגלוגמ

 ,לדיֿפ ןֿפױא טליפש לרעּב

 .סַאּב ןֿפױא -- לרעמש

 לדיר ַא טימ טּבָארג לדיי ןוא

 .סַאג ןטימ ןֿפױא םירבק

 רעהַא עלַא טמוק

 ,עילעפַאק יד ןרעדנואווַאּב

 רעש עטלַא רעזדנוא ןצנַאט טמוק

 .עילעטס רעד זיּב ןעקּפָאה ךיז ןוא

 .ןוײזַאא

 ("עילעּפַאק יד;)

 ןוויטָאמ עלַא .עידָארַאּפ --- םרָאֿפ ןייא ןרעוו ןעמרָאֿפ עשיטעָאּפ עלַא
 ןייא -- טלעוו רעד וצ ןעגנַאגוצ עלַא ,"ןֿפוס עלַא ןוֿפ ףוס, :ויטָאמ-ןייא ---

 -יל סקיווייל ןענייז ךָאד .רעשיטסַאקרַאס:רעטצניֿפ ןוא -רעטיּב ַא :גנַאגוצ

 ןיא ןָאטָאנָאמ ,ןרעוו וצ רַאֿפעג ןיא ןעוועג ןענייז ייז שטָאכ ,ןרָאװעג טינ רעד

 רַאֿפ טכוזעגסיוא רע טָאה ,רעירֿפ יו :ןרָאי רעלטיה'ךָאנ ןוא -רעלטיה יד
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 ןעמרָאֿפ ,רעדליּב עטסנדײשרַאֿפ יד ,עֿפָארטס ןוֿפ יוּב ןטסנדײשרַאֿפ םעד ייז

 רעירֿפ יו ךָאנ רעמ זיא סָאמ עטסקינייוועניא רעייז רעּבָא ,ןסָאמ-זרעֿפ ןוא
 סָאװ ,ןּברוח סָאמ ןעצ ,תועשר סָאמ ןעצ יד ןוֿפ סָאמ יד -- ענייא ןרָאװעג
 רעשידיי רעזדנוא ףיוא ןוא ללכּב טלעוו רעד ףיוא ןסָאגעגסיױא ךיז ןּבָאה
 זיא'ס זַא ,טייז ןייא ןוֿפ ,ןרָאװעג זיא רערָאלק ןוא רערָאלק ץלַא .טרֿפּב טלעוו

 ןיז ןייק רעמ ָאטינ זיא ריא ןיא זַא ןוא ,עיזעָאּפ ראֿפ טרָא ןייק רעמ ָאטינ
 סעּפע זיא זדנוא ּביוא זַא ,רָאלק שיגַארט טרעוו רעּבָא טייז רערעדנַא רעד ןוֿפ

 רעקיצנייא רעד --- טרָאװ עשירעֿפעש סָאד ,ףוס-לּכ-ףוס ,סע זיא -- ,ןּבילּבעג
 -רַאֿפ רעקיצנייא רעייז ,ןשינעעשעג-טייצ עכעלסעה יד ןוֿפ תודע רעקיּבײא
 ...רענעקייל

 5 טיטאטפי = סאשושטאמפ = טסמאמנטק = טטנוטנאמפ = טישהותממק = הממהסואמ = טסאמעטטמגאמ = וסעטקסתק = סאקימסהסה| = טמעטשטטושה = "ססועוסומ = המתתיההס = טטהשסאטפ

 רעטרעוו עקיטכיזכרוד עסייוו ןוֿפ טכַארט ךיא

 .ּבױר ןוא טיט ןוא זרָאמ ךיא ןַא ןענַא ןוא

 ,רעטײלגַאּב ןיימ זיא טוט זַא ,גנַאלנּבעל ַא

 ,טירט ענייז ךיא ןַא רעדנוזַאּב טנייה רָאנ

 ,רעטיױוצ ןיא רעוו ןוא טנייה רעטשרע זיא רעוו ,טינ סייו ךיא

 .טיה ןעמעוו רעוו ןוא ,טרעיול ןעמעוו ףיוא רעוו ןוא

 (*רעטרעוו עקיטכיזכרוד עסייוו ןוֿפ טכַארט ךיא;)

 ןייז ןוֿפ ךיז ןטיהסיוא ןוא ןטלַאהַאּבסיוא ךיז רעמ ןענעק טינ סָאד

 ןייז ,טעָאּפ םעד ןלַאֿפַאּב ןייז ,ויטָאמ:טױט םעד -- רעטיײלגַאּב ןקיּביײא

 םיא טָאה -- עגר רעשירעֿפעש ןייא ףיוא וליֿפַא ןיוש טציא םיא ןזָאלּפָא טינ

 ַא טרעוו רע זַא ,טּבױלגעג ןיוש טַאהעג ךָאד רע טָאה .טקיניײּפעג קידארומ

 ָאד ןוא -- ,םוקמוא ןוא ךשוח רבוג זיא סָאװ ,טכיל ןוא ןּבעל ןוֿפ טעֶאּפ

 יד טימ ןרָאװעג לוֿפ זיא דיל ןייז ןוא -- ,טכַאנ-רעלטיה יד ןלַאֿפעגוצ זיא
 ..ןוויטָאמ-טיוט יד טימ ,"ןוויטָאמ-טכענ-רעלטיהק

 ,םס רעכעּב עלוֿפ זדנוא טגנַאלרעד גָאט רעדעי
 .תורושּב עקידנליורג ןּברוח ןוא טוט ןגעוו
 ,סַאל ַא יו ןייז טוג ןגעוו סולח ןיימ טשינוצ טרעוו
 .תורוש עטליטשרַאֿפ ,עטקיאורַאּב טימ רעדיל ןגעוו

 (.."זדנוא טגנַאלרעד גָאט רעדעי,)
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 זיא ןיוש רעירֿפ רעּבָא ,1940 ןוֿפ דיל ַא ןיא ןבירשעג רע טָאה ױזַא
 טימ רעדיל ןגעוו ,םַאל ַא יװ ןייז טוג ןגעװו םולח ןייז ןרָאװעג טשינוצ
 ןעמוקוצנָא ןּבױהעגנָא ןּבָאה סע רָאנ יו .תורוש עטליטשרַאֿפ ,עטקיאורַאּב
 -לעז ןוא רענעטלעז ץלַא דיל סקיווייל ןיא ןענייז ,"תורושּב עקידנליורג יד;

 טֿפָא ױזַא טָאה רע סָאװ ,תורוש עטליטשרַאֿפ ,עטקיאורַאּב יד ןרָאװעג רענעט
 ןָאטעג הליֿפּת קיטסגנַא רע טָאה ...ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא ןּבירשעג

 ,םַאטש ךיא קחצי ןוא לבה ןוֿפ -- ךָאד טסיױו וד

 .םַאל םעד קחצי ןוֿפ ןוא םּת םעד לבה ןֿפ

 ןעיירש טינ ,ןענערּב טינ ןרעטש ןיימ ףיוא לָאז ַאט

 .ןיק ךיז ףיוא טגָארט סע סָאװ ,דרָאמ ןוֿפ ןכייצ רעד

 -- דלוש רעקיטסיזמוא טימ ,טָאג ,ךימ קינייפ טינ

 ..ךלודעג ןוא דָאנעג טימ ףיוא ךָאד טייג גָאט רעד

 עליטש ףיוא ןלַארטש ףיוא ןֿפרַאד ךיא לָאז סָאװרַאֿפ

 ?הליֿפּת רעקיטולּב ןוֿפ ןטסגנַא טימ ןֿפרַאוו ךיז

 (-ןעניגַאּב ןיא לוק ַא;)

 ןענעק ךיז לָאז ןעמ ואוו ,םערוטדןייבנֿפלע ַאזַא ָאטינ זיא'ס -- רעּבָא
 רעלוֿפ ץלַא טרעוו דיל סקיווייל ןוא --- ,ןיק ןכעלטלעװלַא םענוֿפ ןטלַאהַאּב

 ַא ןעניז םעד ןיא טרעו רע .הליֿפּת רעקיטולּב ןוֿפ ןטסגנַא טימ רעלוֿפ ןוא

 -ידיי-שיטעווָאס רעד ץוח ַא) רעשידיי רעצנַאג רעד טינ-רעיש רַאֿפ רעטסומ
 רעמ ןוא רעמ ץלַא טרעוו דיל ןייז .ןרָאי-רעלטיה-תריזג יד ןוֿפ עיזעָאּפ (רעש

 ,טגָאזעג יװ ,רוטַאנ יד ךיוא ,שטנעמ רעד רָאנ טינ .דיל-הכיא ןוא -בויא ןַא
 -רַאֿפ טינ ךיז ןעק עיזעָאּפ יד .טהכיאראֿפ ,טבייארַאֿפ דיל ןייז ןיא טרעוו
 ןוא ..טנייו ןוא טגָאלק יז קר ,טלעש יז רָאנ :ישֿפנ יכרּב ןייק רעמ ןעניג

 :טינ שודיח ןייק זיא'ס

 ,גנַאז ַא ןוֿפ ןכרָאש ַא ,ּבלַאװש ַא ןוֿפ גנוסירגַאּב-דיירֿפ ַא
 -- ,ןטָאמ עטרילָאק-ןוז ןוֿפ ןרעטַאלֿפ ַא
 גנַאג ףושיּכ ַא ןיא יו דלעֿפ-ילוי ךרוד טנַאּפש סע
 .ןטַאֿפַאשע ןוֿפ ץַאלּפ םוצ רעטלײטרוארַאֿפ-טיוט ַא
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 ..ןטָאמ עטרילָאק-ןוז וצ םַארג רעד ןרָאװעג זיא ןטָאֿפַאשע

 יד ןוֿפ ךיז ןעורּפָא ,"טינ ךיז ןעמַארג. סָאװ ,ןעמַארג יד טָא ןדיימסיוא
 -ניה ךיז קידנציש רָאנ טנעקעג טעָאּפ רעד טָאה ןעגנומיטש:הכיא ןוא -בויא
 רע סָאװ ,רעדיל עירעס ַא -- "ןעגנונָאמרעד , עליטש ןוֿפ טנַאװ רעד רעט
 טינ רע טָאה טייקליטש רעייז ןיא ךיוא רעּבָא .1929 ןיא ןּבירשעג טָאה

 ןֿפױא) "רעדירּב עטקיניײּפעג;, ןוֿפ םיטש עטקיטשרַאֿפ יד טרעהעג לָאמניײא
 קירוצ ,ןוז ,זדנוא םענ יו ,הליֿפּת ַאְזַא וליֿפַא .("קעדַאלוװ ןוא ןיסעיל ןוֿפ רבק

 שטנואוו םעד ןוֿפ קורדסיוא ןַא ןעוועג ןתמא רעד ןיא זיא ,"ךיז ןיא ןיײירַא
 סטעָאּפ םעד ןוֿפ סוגסיוא ןַא ,ךשוח ןקימורַא םעד ןוֿפ ךיז ןעװעטַאר וצ
 ןייז טליֿפעגנָא טַאהעג טָאה סָאװ ,"םולש ןוא ור, ןוֿפ ליֿפעג םעד ךָאנ ןעקנעּב

 סע זַא ,ךעלריטַאנ ןעוועג זיא סע ,1938 זיּב ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא ןֿפַאש
 ּביוא ,קירוצ ןייג -- ןּבעל ןקימורַא םענוֿפ ןײגקעװַא ןטסולג םיא ךיז לָאז
 רע יו -- ,טייצרוא סטלעװו רעד וצ זיא ,טייהדניק רענעגייא רעד וצ טינ
 ןוֿפ רעדיל-רוטַאנ עכעלרעדנואוו ענייז ןוֿפ םענייא ןיא טקירדעגסיוא סע טָאה

 | :טייצ רענעי

 ןריֿפ ךיז זָאל ,ןיילַא ןענַאּפש ךיא םענ

 ,ץיא געוו ,סיוא געוו -- ןטָאש ןיימ ךָאנ

 ןריט ענרעפרופ יד ןיא ןיירַא ןַאּפש

 .ןיישטנווָא ןוא דלַאורוא ןוֿפ

 ,ןדנוצעג ןעמַאלֿפ ןיא ןציּפש עלַא

 ,טלַאק ןוא טנטָאשרַאֿפ -- ןטנורג יד

 ןדנוּב עטלַארוא ףיוא ןּבעל סע

 .דלַאו ןקיטסּברַאה סעז ןוא רימ ןשיווצ

 ןקוצ ַא ךרוד טמענ ןעלסקַא עניימ

 ,ךָאמ ןקירָאה ןרירנָא ןוֿפ

 ןקור ןיימ ןוֿפ גנעל רעד רעּביא ןוא

 .ךָאסש ַא ךָאנ ךָאטש ַא ךיז טישעצ

 ,עיָאו ןקיכליה ַא טיג טסורּב ןיימ

 ,גילֿפ זיּב היח ןוֿפ ,עלַא ןוא
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 האנה ןוא דײרֿפ טימ ךימ ףיוא ןעמענ

 ..קירוצ קיכליה ןרעֿפטנע ןוא

 טריֿפַאּפ טָאה סָאװ ,וצרעד ךעלנע זיא סָאװ ,סעּפע טריסַאּפ םיא טימ

 קעװַא הליהק ןייז ןוֿפ תוברוח יד ןוֿפ זיא רע ןעוו ,("ףלָאװ. ןיא) בר ןטימ

 ...שעידלַאוו ןרָאװעג זיא ןוא ןײרַא דלַאװ ןיא

 ןעיצ םענ'כ יװ ,ןיילַא טינ עזיכ

 -- :טנעה טימ ןוא ינק טימ ךיז טנורג םוצ

 ?ןעינק ךיא וט ריד רַאֿפ יצ ,טָאג .ַא

 ?טנעקרעד ,ךעלדנע ,ךיד ךיא ּבָאה יצ

 רעדיוו ןוא דלַאו סענוֿפ סױרַא ייג'כ

 ,טָארט םענעטסָאמעג טימ ןַאּפש ךיא

 רעדילג עניימ עלַא ןוֿפ טקעמש סע ןוא

 .טָאג טימ ןוא ףלָאוװ טימ ןוא ךָאמ טימ

 ךיוא ."ןדע-ןג ןוֿפ רעדיל, יד ןָאצ טנָאמרעד סָאװ ,דיל ַא זיא סָאד

 דנַאּב ןטשרע םעד ןסָאלשעג טָאה קיווייל עכלעוו טימ ,יד יװ ,ןזרעֿפ ענױזַא

 -יּבייא ןוֿפ ןגיואק יו רעדיל ענױזַא --- ,1940 ,עּבַאגסיואייליּבוי רעד ןוֿפ

 ,(רעדיל-רוטַאנ עשיֿפָאזָאליֿפ-שיריל עטסכעלדליב סקיווייל ןוֿפ סנייא) "טייק

 -יל, יד ןָא ןענָאמרעד --- ,"ןדירֿפ ןוֿפ דיל סָאד, רעדָא ,"זָארג ןוֿפ דיל סָאד,

 1940 -- 1939 ןרָאי יד ןיא זיא םורַא טלעוו יד ...רעּבָא ."ןדע-ןג ןוֿפ רעד

 ןעגנונָאמרעד, ןיא ךיוא טרָאד ןוא ָאד סע ןעמ טליֿפ .םונהיג ַא ןעוועג

 סבויא, יו ,רעדיל עשיטסַאקרַאס רעדָא עקידנרָאצ עכלעזַא ןיא טּפיוהרעד

 סע טליֿפ ןעמ ."רעדער יד רעטנוא; רעדָא ,"סעלָאּפ עגנַאל ןיא טנײרֿפ יירד

 לקיצ ןצרוק םעד ןיא ןוא "המלש ךלמ רעד, ןטענָאס ןּביז יד ןיא וליֿפַא

 טענָאס רעד ?"טכוזעג ּבָאה'כ סָאװ ,ור יד סָאד ויא, :ןעמָאנ ןרעטנוא רעדיל

 -עגלַא ןייז ךיוא ,םרָאֿפ עטרילָארטנָאק-גנערטש ַא זיױלּב טינ ךעלטנייוועג טָאה

 -עג טָאה קיווייל ןעוו ,1939 ןיא רעּבָא ...קידנקיאורַאּב טקריוו םטיר רעניימ

 .ןקיאורַאּב טנעקעג טינ ךיז ןעמ טָאה "המלש ךלמ רעד, ןטענָאס יד ןּבירש

 רעד טָאה יו .ןײלַא ךיז ןרילָארטנָאק וצ ךעלגעממוא ןעוועג זיא סע

 -- זַא ןליֿפעג (ענעגייא ענייז רעדָא) סכלמה המלש ןעמַאצ טנעקעג טעָאּפ

 תימלוש עקיָאטינ יד ןוא) יָאטינ זיא תימלוש :טמעלקעג זיא ץרַאה ןייז,

 טָאה יו ?(לארשי תסנּכ ףיוא לשמ ַא ןרָאװעג לָאמַא רעדיוו עקַאט רשֿפא זיא

 -- זַא ,ןשרעהַאּב ןילַא ךיז ןוא םכח ַא ןּביילּב טנעקעג ךלמה המלש
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 טלעוו יד ןרָאוװעג זיא לָאמַא טימ טָא ןוא

 .רעסעלש ןּביז ףיוא ןסָאלשרַאֿפ יו םיא רַאֿפ

 ,טלעק ַא טימ ּפָא טצעז ןזָארג ןוא רעמייּב ןוֿפ

 .רעסעמ יו ןעקנַאלּב ןעלּבָאנש עשילגייֿפ ןוא

 ,רעטרעוו עטֿפושיּכראֿפ טימ רעמ טינ ןדייר יי

 ,ךײרֿפ רעקידנלַארטש טימ טינ רעמ ןרעטַאלֿפ ייז

 -- רעטרע ענעגרָאּברַאֿפ ערעייז ןוֿפ תויח ןוא

 ,ךײשַאּב ץיק רעמ טינ תודיח ףיוא ןּביג יז

 רענייצ עקיריג טימ ןערישטש ןוא ןגיל ײז

 .רענייּב ןוֿפ גנוקַאנק ךָאנ ןוא טולּב ךָאנ גנוטסולג ןיא

 ..ןרָאװעג טרעלטיהרַאֿפ זיא רוטַאנ יד -- ,רעלטיה זיא שטנעמ רעד רָאנ טינ

 עקַאט רשֿפא ןוא ...ןָאטעג לסיירט ַא ךיז ןּבָאה טלעװ רעד ןוֿפ תודוסי יד

 -ןטלַאהנייא ןוא עקידנעמַאצנייא יד ןצונ טװאורּפעג טעָאּפ רעד טָאה רַאֿפרעד

 ןייז יו ,טלַאהניא ןוֿפ סױרַא לָאמַא טסקַאװ םרָאֿפ ?םרָאֿפ-טענָאס עקיד

 טװאורּפעג רשֿפא 1929 ןיא קיווייל טָאה ןטענָאס ענייז טימ .טכיוועגנגעק

 יֿפײװצרַאֿפ ןוא גנונעקיײלרַאֿפ ןוֿפ דנַאטשוצ-טימעג םעד ןייז רבוג עקַאט

 יד .ןֿפורעגסױרַא רעדיו םיא ןיא ןּבָאה ןשינעעשעג-טלעוו יד סָאװ ,גנול

 ןוֿפ ןייגרעּביא ןֿפלעה רשֿפא טֿפרַאדעג םיא טָאה םרָאֿפ-טענָאס ענעסַאלעג

 רעטייוצ רעד וצ גנונערָאװ ןייז ןוֿפ הגרדמ עטשרע יד -- גנוריזילַאנגימ

 ךעלגעמ זיא סָאד זַא ..טֿפַארק-סדנַאטשרעדױװ ןוֿפ גנולמַאז --

 ןלמ רעד, לקיצ םעד ןיא טענָאס ,ןטעּביז םעד ,ןטצעל םעד ןוֿפ ןעמ טעז

 :"המלש

 טזױלּבטנַא רעּפרעק ןקיטכיל ןייז ךלמ רעד

 -- זיּפש ןקהנבל ןוֿפ ףרָאש סםעד ןגעקטנַא

 טסייה רע המלש זַא ,גנולצולפ םיא סע טנָאמרעד

 ייא רע יו רעמ סעּפע ןייז ףרַאד המלש ןוא

 יצ ַא טײקטגַאװעג טימ טנַאה ןיז המלש טיג

 -- הנבל רעסייו רעד ןוֿפ ףרַאש יד ןַא טריר ןוא

 ינק עניז ףיא ןצנַאט ריר  ַאזַא ךָאנ ןוא

 הנּכס רעדעי ךרוד ןענַאּפש ךיז ןזָאל ןוא
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 ,ןסירעצ תויח ןוֿפ ןרעװ וצ ארומ ןָא

 -- טלעק ןוא רעגנוה ןוֿפ ןייגסיוא רַאֿפ ארומ ןָא

 ,ןסיוועג ןייז ןייז לו הנבל יװ סיײיוװ לייו

 .טלעוו רעד וצ טָארט ןייז -- הנבל יװ ףרַאש ןוא

 ;םולח ןייז -- תונבל עלַא ןוֿפ רעטייױו ןוא

 .םילשמ עלַא וצ לשמ ַא -- םולח ןייז

 ןיז -- ןענוֿפעג תורצ טימ םיוק ןוא -- טכיזעג טָאה סָאװ ,לשמ ַא
 טימעג טינ ךיז טָאה -- טעָאּפ רעזדנוא ןוא -- המלש ליֿפיװ לייוו .לשמנ

 ךיז טָאה רע חוּכ ַא רַאֿפ סָאװ ,"זיא רע יו רעמ; ןייז וצ טרעטַאמעג ןוא
 ץלַא ךָאנ רע טָאה ,"הנּכס רעדעי ךרוד ןענַאּפש ךיז ןזָאלא וצ ןָאטעגנָא טינ

 ןוֿפ לָאז גנונערָאװ ןוֿפ דיל ןייז ידּכ ,ןײלַא ךיז טימ ןעלגנַאר ךיז טֿפרַאדעג
 ריא וצ ןּבײהֿפױא ןענעק ךיז --- גנוריזילַאנגיס רעד -- לּפַאטש ןטשרע ריא
 ,דנַאטשרעדיװ ןוֿפ הגרדמ רעד -- .,הגרדמ ,רערעכעה ,רעטייווצ

 סָאװ ,ור יד סָאד זיא; :רעדיל עירעס יד טנעייל ןעמ ןעוו ,סע טעז ןעמ
 ןגעו רעדיל ידע טנעייל ןעמ ןעוו -- ,רערָאלק ךָאנ ןוא ??טכוזעג ּבָאה'כ
 ןוא רעדיל יד וצ ךעלטנגייא ןרעהעג סָאװ --- ,(1940) "עטַאל רעלעג רעד

 -טנֿפערַאֿפ ןוא 1945 --- 1940 ןרָאי יד ןיא ןּבירשעג טָאה רע סָאװ ,סעמעָאּפ
 .ועוועג טינ ךיא ןיּב עקנילּבערט ןיא, ןעמָאנ ןרעטנוא טכעל

 רעדיל תמאּב ןענייז סָאװ ,רעדיל יד-טָא וצ רעּביא ןעייג רימ רעדייא
 סָאװ ,עמַארד ַא ןענָאמרעד וצ יאדּכ זיא ,דנַאטשרעדיװ ןטסקינייװעניא ןוֿפ
 -ֿפוֿפ ןרָאװעג זיא רע ןעוו ,רָאי םעד ןיא ,1938 ןיא ןּבירשעגֿפױא טָאה רע
 (* .טלַא רָאי קיצ

 *?רעװ זיא רעװ ג

(8 3 9 1 ) 

 -עש רָאסעֿפָארּפ;) "רעוו זיא רעוו, טסייה ןטקַא יירד ןיא עמַארד יד
 רעטַאעט-טסנוק סצרַאװש סירָאמ ןיא ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא זיא יז .("גניל

 טָאה סָאו ,טעטימָאק-ייליּבוי ַא ןרָאװעג טעדנירגעג טלָאמאד זיא סע (*
 ,דנַאֿפ ַא טלמַאזעגֿפױא ןוא דנַאל ןצנַאג ןרעּביא ןעגנורעײֿפ טנדרָאעגנייא
 םרַאליּבוי סעד ןוֿפ עּבַאגסױא עקידנעּב-ייױוצ יד טכַאמעג ךעלגעמ טָאה סָאװ
 .1940 ,קרָאי-וינ ,(1940 -- 1914) "קרעוו עלַאג
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 -ֿפױא יז טָאה קיווייל ןעוו ,1928 רָאי ןקיּבלעז םעד ןוֿפ רעּבמעצעד ןיא

 טױל ,רעלטיה תריזג וצ תוכייש ַא יז טָאה טלַאהניא ריא טיול .ןּבירשעג

 טָאה סָאװ -- ,טייצ רענעי ןוֿפ עיזעָאּפ סקיווייל .ה וצ --- וויטָאמ-טנורג ריא

 -רעדיוו ןוֿפ עיזעָאּפ יד ןרעוו וצ ןּבױהעגנָא ,טגָאזעג יװ ,רעמ ןוא רעמ ץלַא

 ,דנַאטש

 ַצ זיא ,"רעוו זיא רעוו, ןוֿפ דלעה:טּפיױה רעד ,גנילעש רעדנַאסקעלַא
 זיא רע .טעטיזרעווינוא רענַאקירעמַא ןַא ןיא קיטַאמעטַאמ ןוֿפ רָאסעֿפָארּפ
 רע זיא רעירֿפ רָאי רָאּפ ַא טימ .עקירעמַא ןיא ןרָאװעג ןריוּבעג טינ רעּבָא
 טָאה רע .גנילטכילֿפ ַא ,סע טסייה ,זיא רע .דנַאלשטייד ןוֿפ ,רעהַא ןעמוקעג
 -רעלטיה ןוֿפ קעװַא טזומעג רע טָאה -- ,"ןטלַאשכיײלג. ןזָאלעג טינ ךיז

 ןעוועג ןעגנואווצעג זיא רע זַא ,לָאמ עטייווצ סָאד ןיוש זיא סָאד ןוא ,דנַאל
 טימ םייה ַא ןָא ןּבילּבעג רע זיא לָאמ עטשרע סָאד .םייה ןייז ןזָאלרַאֿפ וצ

 -ַאּפ ןּבָאה ,עניַארקוא ןיא טניואוועג טָאה רע .רעירֿפ רָאי קילדנעצ ייווצ ַא
 -לַאװעגרַאֿפ ,םייה ןייז טכַאמעג בורח ןטייצ סערולטעּפ ןיא סעקישטשמָארג
 זיא עכלעוו ,רעטכָאט רעייז טלּפירקרַאֿפ ןוא טָאלרַאש ױרֿפ עגנוי ןייז טקיד

 -ילע רעטכָאט ןייז רעּבָא ,ןעמוקעגמוא זיא ױרֿפ ןייז .עלעֿפוע ןַא ךָאנ ןעוועג
 טימ ךיז ןּבָאה ,ירעמ רעטסעווש ןייז ןוא גיוודול ןוז ןייז ךיוא יו ,טעּבַאז
 ַא יו ,ייז ןּבָאה טרָאד ןוֿפ .דנַאלשטייד ןיא -- טעװעטַארעג םענייאניא םיא

 -רַאֿפ טָאה רעלטיה ןעו ,ןֿפױל לָאמַא רעדיו טזומעג ,ןדיי ערעדנַא ךס
 יד ןעמונעגוצ קלָאֿפ עשישטייד סָאד קידנֿפַאלקשרַאֿפ ןוא טכַאמ יד טּפַאכ

 זייק ןעמוקעג ןענייז ייז ןטעטיזרעווינוא עשישטייד יד ייּב ךיוא טײהײרֿפ

 טינ ,ןּבעל ןגיוצעגקירוצ ַא טריֿפעג גנילעש רָאסעֿפָארּפ טָאה ָאד .עקירעמַא
 ןדיי טּפױהרעד ,ןשטנעמ סיוא טדיימ רע .טײקטמירַאּב ןייז ףיוא טקוקעג
 רע טיה טּפיױהרעד .דיי ַא זיא רע זַא ,ןסיוורעד ךיז לָאז ןעמ ,טינ ליוװ רע
 האווצ ַא טָאה רע .רעדניק ענייז רַאֿפ דוס סיוא ןרעוו טינ לָאז סָאד זַא ,ךיז
 יו ןרעוװ ןגיוצרעד ןלָאז ייז זַא ,רעטומ רענעמוקעגמוא-שיגַארט רעייז ןוֿפ

 -ניק יד זַא ,טלָאװעג טָאה יז ?האווצ ַאזַא ןזָאלעג יז טָאה סָאװרַאֿפ .ןדיי-טינ
 -עג ןּבָאה ןרעטלע ערעייז סָאװ ,תורצ יד ןייטשוצסיוא ןּבָאה טינ ןלָאז רעד

 .ןעוועג ךעלגעמ זיא סָאװ ,ץלַא ןָאטעג רעדנַאסקעלַא ןַאמ ריא טָאה .טַאה
 ןָאטעג סע טָאה רע .ןּבעל ןשידיי ןוא ןדיי ןוֿפ רעדניק ענייז ןרעטייוורעד וצ
 זַא ,רעכיז טינ זיא רע .דנַאל ןיא ָאד ךיוא סע טוט רע ןוא -- דנַאלשטיײיד ןיא

 ,עניארקוא ןוֿפ עטכישעג יד זַא ,ארומ טָאה רע ."ןעשעג טינ סע ןעק ָאד,
 ןרזחרעּביא טינ ךיז לָאז ,דנַאלשטיײד ןיא טרזחעגרעּביא ךיז טָאה עכלעוו
 ךיוא זַא ,רע טגָאז ,טינ ןעד ךיא עז; .ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןיא ךיוא
 םורַא רעיײֿפ ַא ןגײלוצרעדנַאנוֿפ טנעה סרעלטיה ךיז ןטיירג עקירעמַא ןיא
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 ןעלכיימש עשיניצ ןוא ןגיוא ךיא עז שזדעלַאק ןיימ ןיא !ףוג ןשידיי םעד
 רעדניק עניימ ּבָאה ךיא ןכלעוו ןוֿפ ,םונהיג םעד ןָא ךימ ןענָאמרעד סָאװ

 ןוֿפ ןטיהרַאֿפ וצ רעדניק עניימ טכער ַא ּבָאה ךיא .(עזיױּפ) טעװעטַארעגסױרַא

 ענייז ךיוא אליממ ןוא --- םירוסי עשידיי יד טלַאה רע ..."ןדייל עטסיזמוא

 זיא סָאד ןוא .עידעגַארט ןייז זיא סָאד :עטסיזמוא רַאֿפ -- ןדייל ענעגייא

 ענױזַא ןייז ןלָאז רעדניק ענייז זַא ,טינ ליוו רע סָאװרַאֿפ ,ךַאזרוא עֿפיט יד

 רע .ןעוועג ןענייז ןרעטלע ערעייז יוו ,טייקשידיי ןוֿפ תונּברק עכעלקילגמוא

 רעטסעווש ןייז ןוֿפ טנײרֿפ םעד ןוא טניײרֿפ ןייז ךַאזרוא עקיזָאד יד ןָא טיג

 -"וצ ןרעקמוא ךיז לָאז רע ,וצ םיא טדער רענעי .ָאריז רָאטקָאד --- ,ירעמ

 ?ךיז ןרעקמוא ,גנילעש רָאסעֿפָארּפ םיא טגערֿפ ,ןיהואוו, .קלָאֿפ ןייז וצ קיר

 טינ ןּבעל שידיי זיא ןדייל ןָא דיל עשידיי טניימ ןּבעל שידיי ?ןיהואוו

 ,ןסיוו ףרַאד טדייל סָאװ רעד .ןעניז ַא ןּבָאה ףרַאד ןדייל רעּבָא .ךעלֿפײרגַאּב

 ?זדנוא רַאֿפ ןעניז רעד זיא ואוו --- וד רעדָא ךיא רעּבָא .טדייל רע סָאװרַאֿפ

 ןוא קילגמוא .ןדייל עשידיי יד ןיא עז ךיא סָאװ ,ץלַא זיא סָאד --- קילגמוא

 ,טייקשידיי טסייה סָאװ ,קילגמוא םעד ןוֿפ רע ליװ ..."טייקנסירעצ-המשנ

 ןוֿפרעד טנעקעג טינ ךיז טָאה ןיילַא רע ּביוא ,רעדניק ענייז שטָאכ ןטיהרַאֿפ

 ענעגרָאּברַאֿפ עטלַא יד טרעטַאמ ןוא םיא טגָאנ סע רעמ סָאװ ןוא .ןטיהסיוא

 "ורַא יד רַאֿפ ןלעטשרַאֿפ וצ יז רע טכוז רעמ ץלַא ,םַאטשּפָא ןייז ןוֿפ דנואוו

 -ֿפױא טינ הלילח לָאז יז ,ארומ ןייז טרעו רעכעלקנערק ץלַא ןוא ,עקימ

 .טלמוטעצ ןוא זעוװרענ ױזַא ,רע זיא ןקָארשעגרעּביא ױזַא .ןרעוו טקעדעג

 רע ןוא ,סלעומעס ָאעל ןוא אדא ןטנעדוטס יד ןוז ןייז וצ ןעמוק סע ןעוו זַא

 ןֿפערט ךיז לָאז גיוודול זַא ,טינ רע ליװ ,ןדיי ןענייז ייז זַא ,ךיז טסיוורעד

 ,ּבָארג וליֿפַא ,ךעלטנײרֿפמוא ןרעװ וצ םיא ייּב טכער זיא סע ןוא ייז טימ

 עכעלקנערק ןייז ...זיוה ןיא םיא ייּב סרעייגנייא ןרעוו ייז ןזָאל וצ טינ יּכַא

 -ימיסַא רעלוֿפ וצ גנוּבערטש יד ...תעגושמ טימ ךיז טצענערג גנוריֿפֿפױא

 ןַא ,טכַאש זַא ,ךיז טסיוורעד רע ןעוו ןוא .עינַאמ ַא םיא ייּב טרעוו עיצַאל

 "וה ס'והא ַא קורד םוצ וצ טיירג סָאװ ,רעּבירש רעשידיי רענַאקירעמַא

 זיא ,גנילעש רָאסעֿפָארּפ ,רע זַא ,ןלייצרעד וצ העדּב טָאה ,(?"רעוו זיא רעוו)

 םעד ליװ רע זַא ,טכַארּבעגֿפױא ױזַא ,קיאורמוא ױזַא רע טרעוװ -- ,דיי ַא

 יָאיּב ןייז ןקורד וצ ןרעװרַאֿפ טושּפ "רעוו זיא רעוו, םענוֿפ רעּבעגסױרַא

 "נָא ,טנײרֿפ ןכעלנעזרעּפ ַא םענייז ,סנעווע רעטכיר םעד טעּב רע .עיֿפַארג

 ןנָאל טינ ןוא ךוּבטנַאה םענוֿפ רָאטקַאדער םעד ןגעק טירש עלַאגעל ןעמענוצ

 ..עטכישעגסנּבעל סגנילעש רָאסעֿפָארּפ ןכעלטנֿפערַאֿפ םיא

 "וינ ןיא ןעשעג עקַאט טייצ רענעי םורַא זיא וצרעד סכעלנע סעּפע

 -ַאסנעס סָאד-טָא ןוא -- רָאזיּפע םעד טימ טכָאקעג טָאה עסערּפ יד .קרָאי
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 ןזיוו וצ לטימ ַא יו טצונַאּב קיצנוק קיווייל .ה טָאה סעיינ לקיטש לענָאיצ
 .עיצַאלימיסַא ןוֿפ םזיגַארט םעד ,טרעקרַאֿפ רָאנ ,םזימָאק םעד טינ ,זדנוא

 עשיגַארט ַא זיא ,סיוא םיא טלָאמ קיווייל .ה יו ,גנילעש רָאסעֿפָארּפ ,עי
 רעדיוורעד יו ןייז זדנוא געמ ןוא דמערֿפ יוװ זדנוא ןייז רע געמ .רוגיֿפ
 -ָאק ןעוועג טלָאװ רע .דיילטימ ןֿפיט זדנוא ןיא רע טקעװ ,גנוריֿפֿפױא ןייז
 ןוא טלעוו רעד ןוֿפ ןטלַאהַאּב ןלעוו ןייז ןעוו ,ךעלסעה רָאג רשֿפא ןוא ,שימ

 ןוֿפ רָאנ ןעמונעג ךיז טלָאװ גנומַאטשּפָא רעייז רעדניק ענעגייא ענייז ןוֿפ

 טינ ןוֿפרעד לָאז ןײלַא רע ןעוו ןוא ,םזיאָאגע ןכעלניילק ןוא ןטצענערגַאּב
 ןוא ,טוט רע סָאװ ,ןוֿפרעד רעצ סיורג טַאהעג טָאה רע רעּבָא .ןטילעג ןּבָאה
 -עצ םיא ןיא טרעוו ץרַאה סָאד .קלָאֿפ ןייז טימ ךיז טוט סע סָאװ ,ןוֿפרעד
 ץענייז .טדייל רֶע סָאװרַאֿפ טינ טסייוו רע רעּבָא---.טדייל רע .רעקיטש ףיוא ןסיר

 רעכעה ןיושג ..םירוסי ןימ רעטסגרע רעד :טינ ןעניז ןייק ןּבָאה םירוסי
 ןוא ןיא סָאװ ,סנעווע רעטכיר םעד ןרעלקרעד רע טוואורּפ ,"רָאי קיצנאווצ
 ןיילַא ךיז ּבָאה ךיא זַא ,רָאי קיצנאווצ רעכעה ןיוש,, --- ,רָאֿפ טמוק םיא טימ
 טרעטייוורעד ךיז ּבָאה ךיא שטָאכ ןוא ,טייקשידיי ןוא ןדיי ןוֿפ טרעטייוורעד
 ןוֿפ רעײֿפ סָאד ףיוא טינ טרעה ,המשנ רעשידיי רעד ןוא ףוג ןשידיי םענוֿפ
 ּבָאה יצ ,רָאנָאה רוי ,ךייא ךיא גערֿפ .ןענערּברַאֿפ ךימ ןלעוװ וצ טלעוו רעד
 טינ ךיא ּבָאה יצ ןוא ?ןרעװ טנערּברַאֿפ ןלעװ וצ טינ ,טכער ןייק טינ ךיא

 ,סנעווע רעטכיר ?"רעייֿפ ןוֿפ רעדניק עניימ ןּפַאכסױרַא ןלעוו וצ טכער ןייק

 ַא רַאֿפ סָאװ ןגעוו ,טינ טײטשרַאֿפ ,טינ טסייוו ,רענַאקירעמַא רעטכע רעד

 טָאהק ,רעכיז סנעווע רעטכיר זיא ,עקירעמַא .טדער טנײרֿפ ןייז רעיײֿפ

 טגָאז ,"ריא ןעוו, ןוא -- ,"רוטלוק רעדעי וצ ןוא קלָאֿפ ןדעי וצ גנוטכַא

 -רַאֿפ ,םַאטשּפָא ןלַאנָאיצַאנ רעייא טנקיײלרַאֿפ- ,גנילעש רָאסעֿפַארּפ םוצ רע

 רע ןעוו ,גיוודול ,ןוז סגנילעש ךיוא ."עקירעמַא םעד טימ ךָאד ריא טנקייל

 .רעטָאֿפ ןייז טינ טײטשרַאֿפ ,זיא רע רעוו ,ףוסילּכ-ףוס ,ךיז טסיוורעד

 -טינ ,טגָאזעג ךיא טלָאװ ,גונעג ןוא שינַאקירעמַא גונעג ןיוש זיא גיוודול

 קיאעֿפ טינ ךַאֿפניא זיא רע .דיי ַא -- זיא רע סָאװ .,ןייז ןלעװ וצ ,שידיי

 ןגָארטוצמוא ץלָאטש וצ זיא רע .*ןּבעל רעייז זוֿפ תמא םעד ןטלַאהַאּב, וצ

 ןייק טינ ןוא רעצנַאג ַא ליֿפ וצ זיא רע .ןגיל ַא טימ ןּבעל ץנַאג ןייז ךיז

 .רעדירּב ענייז ןוֿפ לרוג םעד ןלייט וצ טיירג ןייז וצ טינ ,שטנעמ רענעסירעצ

 ָאֿפ ןייז וצ רע טגָאז -- ןדייל עשידיי ןוֿפ ןטיהסיוא טלָאװעג ךימ טסָאה;

 עשידיי ןוֿפ ךימ ןעײרֿפַאּב וצ טכער סָאד ןּבעגעג ריד טָאה רעװ -- רעט
 ?"ייז רַאֿפ ךעלטרָאװטנַארַאֿפ ןייז וצ ןוֿפ ןוא ןדייל

 -ָאיצַאנ, ַא ןרעו וצ טייהנגעלעג ןייק טַאהעג טינ ךָאנ טָאה גיוודול
 ןוא ,שטנעמ רעטנוזעג ַא ,שטנעמ רעצלָאטש ַא זיא רע רעּבָא ,"דיי רעלַאנ
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 ןשידיי ןייז ןוֿפ ןעײרֿפַאּב טינ ךיז ליוו רעכלעוו ,םיא ןשיווצ טקילֿפנָאק רעד
 ןוֿפ רעדניק ענייז ןטיהרַאֿפ וצ טכוזעג טָאה רעכלעוו ,רעטָאֿפ ןייז ןוא ,לרוג
 ,ןשטנעמ ןטנוזעג ַא ןוא ןצנַאג ַא ןשיוצ טקילֿפנָאק רעד זיא -- ,לרוג רעייז

 ןוֿפ ,ןסירעצ ןוא קנַארק זיא המשנ ןייז סָאװ ,ןשטנעמ ַא ןוא ,טייז ןייא ןוֿפ
 טייקנסירעצ-המשנ רענעגייא ןייז ןוֿפ ןברק ַא זיא גנילעש .טייז רעטייווצ רעד
 א -- רע טגָאז -- ןעוועג טלָאװ ךיא ןעוו; .טייקטקידיילעגסיוא-המשנ ןוא
 טַאהעג טלָאװ ךיא ןוא דייל ךיא סָאװרַאֿפ ,טסואוועג ךיא טלָאװ ,דיי רעמורֿפ

 ךיז טנשקעעג טינ יַאדװַא טלָאװ ךיא ןוא ןדייל עלַא ןגָארט וצ חוּכ גונעג

 טציא רעּבָא ,םַאטשּפָא ןיימ ןטלַאהַאּב וצ ידּכ ,עיֿפַארגָאיּב רעשירַאנ ַא ּבילוצ

 רע לייו ןוא חוּכ ןייק טינ טָאה רע לייוו ןוא .."טינ חוּכ ןייק ךיא ּבָאה
 ױזַא םּתס טינ זַא ,ןליֿפ רימ .דיילטימ םיא טימ רימ ןּבָאה ,ףיט ױזַא טדייל
 -רַאֿפ ַא ױזַא טַאלג טינ ןוא זדנוא רַאֿפ טייטש ,טסיאָאגע ןַא ,רָאטַאלימיסַא ןָא
 ַא ,שטנעמ רעכילקילגמוא ןַא רָאנ ,המשנ עקירעדינ ַא רעדָא עטֿפַאלקש

 טריטסעטָארּפ סָאװ ןוא ,ןדייל עשידיי ןוֿפ ןיז םעד ןרױלרַאֿפ טָאה סָאװ ,דיי

 ןוֿפ ןֿפרַאװּפָארַא טינ ליוו רע .טייקיזָאלניז רעד-טָא ןגעק רעגייטש ןייז ףיוא

 רַאֿפ ךעלטרָאװטנַארַאֿפ ןייז ליו רע ,טרעקרַאֿפ :תוירחא ןוֿפ ךָאי םעד ךיז

 רע טגָאז -- ראֿפרעד, ...טינ ןעק ןוא -- ליוו רע ,תוירחא ןוֿפ ליֿפעג ןייז

 וצ טציא ביוחמ ךיא יו רעקיצניװ טינ ריא טייז -- סנעווע רעטכיר םוצ

 גנַאלרַאֿפ ךיא .תוֿפידר ןוא גנודנעש רַאֿפ ,ןדייל עניימ רַאֿפ תוירחא ןגָארט
 טניימ רשוי רעשיטַארקַאמעד ּביוא ןוא .רָאנָאה רוי ,ךייא ןוֿפ תוֿפּתוש עלוֿפ
 -רַאֿפ .טיוט ןיא תוֿפּתוש עכיילג ךיוא ךיא רעדָאֿפ ,ןּבעל ןיא תוֿפּתוש עכיילג

 ?"טיוט ןוא סעיציזיוקניא ןוא ןעמָארגָאּפ זדנוא רָאנ סע טמוק סָאװ
 ןלעטש ערעדנַא ןיא ךיוא ןוא) םעלּבָארּפ עיינ ַא טרירעגנָא טרעוו ָאד

 ןָאק רע ןעוו האנה טָאה קיווייל ...(ןויטָאמ עקיטייז ,עיינ טריֿפעגנײרַא ןרעוו

 ןלעװ רימ רעּבָא ..ּבעוועג ןייז ןיא םעדָאֿפ םעיינ ַא סעּפע ןטכעלֿפנײרַא
 סגנילעש ןוֿפ טקנוּפ רעד זיא סָאד ןוא ,טקנוּכ ןלַארטנעצ םעד ייּב ןּביילּב
 םורַא טנערּב סָאװ ,"רעיײֿפ, םענוֿפ ןּפַאכסױרַא ךיז -- ןענעק טינ ןוא -- ןלעוו

 זיא סָאװ ,עידעגַארט יד ,גנונעקײלרַאֿפ-טסּבלעז ןוֿפ עידעגַארט יד .זדנוא

 ..עידעמָאק ַא ןרעיו וצ רַאֿפעג ןיא
 -יל רעשידיי רעד ןיא ןרָאװעג טלדנַאהַאּב לָאמנייא טינ זיא עמעט יד

 יּבָארּפ עטלַא ןַא זיא סָאד .קיטסיצילּבוּפ רעד ןיא טּפיוהרעד ,רוטַארעט

 -ענ וצ -- טײקיאעֿפ ענעטלעז יד ןוא -- עבט יד טָאה קיווייל רעּבָא ,םעל

 .ה ןיא טגיל סע .ןטכײלַאּב רעגייטש םעיינ ַא ףיוא ייז ןוא סעמעט עטלַא ןעמ

 -ַארט ןקעדוצֿפױא ןוא ןדייל עֿפיט ןעז וצ רעטקַארַאכ ןשירעטכיד סקיווייל

 .ןעגנוּבעלרעּביא ערַאטנעמעלע ןוא עכַאֿפנײא רָאנ ןעניֿפעג ערעדנַא ואוו ,םזיג
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 -רעד עיצַאלימיסַא רעד ןוֿפ טייקכעלרעכעל רעד רעטניה ךיוא רע טָאה ױזַא
 עיצַאלימיסא יד .רָאטַאלימיסַא םענוֿפ קערש ןקיּבייא םעד ןוא ןייּפ יד טריּפש
 -ַאנ ןייז -- ןטָאש ןייז ןוֿפ טֿפױלטנַא רע :טדייל רָאטַאלימיסַא רעד ;טגייל
 ןָא םיא טגָאי ןוא ךָאנ םיא ךָאנ טֿפױל ,ןטָאש ןייו ,רע ןוא -- סוחי ןלַאנָאיצ

 ןוֿפ ןגָארֿפ יד וצ וויטיסנעס רעייז ,ןסייו רימ יװ ,זיא קיווייל .ה

 -כעלטרָאװטנַארַאֿפ רעשילַארָאמ ןוֿפ םעלּבָארּפ רעד וצ טּפױהרעד ,ןסיוועג
 .עמַארד-סנסיוועג ַא ,ץלַא ןוֿפ רעירֿפ זיא "?רעװ זיא רעוװ, ךיוא ןוא -- ,טייק

 ּפָא ךיז טליּפש סָאװ ,ףמַאק רעליטש רעד זיא טקילֿפנָאק רעטסקיטכיוװ ריא
 -טנַארַאֿפ רעשידיחי ןוֿפ ליֿפעג ןייז ןשיוצ המשנ סגנילעש רָאסעֿפָארּפ ןיא
 -ניק ענעגייא ענייז ןוֿפ לרוג ןרַאֿפ טײקכעלטרָאװטנַארַאֿפ רעד ,טײקכעלטרָאװ
 .קלָאֿפ ןרַאֿפ תוירהא ןוֿפ ליֿפעג םעד ןוא ,רעד

 טלעטשרַאֿפ טייצ עצנַאג יד זיא סע שטָאכ ,ליֿפעג-ללּכ ןוא -קלָאֿפ סָאד

 ,ךיז טסייר -- ,טקירדרעטנוא ןעוועג זיא סע לייוו רעדָא ,טקיטשרַאֿפ ןוא
 ,ץלָאטש רעלַאנָאיצַאנ רעד טריֿפמואירט סע .טריֿפמואירט ןוא ,סױרַא ,ףוס םוצ
 רעצרוק רעד ךָאנ ךיז וצ טמוק גנילעש רָאסעֿפָארּפ :עדרעװ עכעלשטנעמ יד

 -עגכָאנ ַא ,ךיז טקינײארַאֿפ ןוא ,קנַאדעג-דרָאמטסּבלעז ןוֿפ גנוצילּבֿפױא

 -קילג טֿפעהַאּב רעירֿפ ךָאנ ךיז ןּבָאה עכלעוו ,רעדניק ענייז טימ ,רעקיּב
 רָאנ טינ ןוא .סלעומעס יד ,רעטסעווש ןוא רעדירּכ עשידיי ערעייז טימ ךעל

 רעּביא ןייזטסואווַאּב ןלַאנָאיצַאנ םענוֿפ ןוחצנ ַא טימ עמַארד יד ךיז טקידנע
 -עג-ןיײמעגלַא ןַא ןוֿפ גיז ַא ךיוא ןַארַאֿפ זיא ָאד .גנונעקײלרַאֿפ-טסּבלעז רעד
 ןוֿפ טסייג ןרָאלק ןוא ןטנוזעג ןוֿפ גיז ַא -- ,טקנוּפדנאטש ןכעלטֿפַאשלעז

 יו ,עריא סרעײטשרַָאֿפ עשיּפיט ענױזַא ןוא עקירעמַא רעשישַארקָאמעד רעד
 .רעטנָאלּפ םעד רעּביא ,טכַאש רעלעטשטֿפירש רעד ןוא סנעווע רעטכיר רעד
 רעייז ןוא רעדנעל-סםָארגָאּפ ערעטצניֿפ יד ןוֿפ רַאמשָאק םעד ,קערש םעד

 .גנילעש רָאסעֿפָארּפ ,ןּברק

 -- ,ףוס ןטוג ַא טימ סעמַארד עטלייצעג סקיווייל ןוֿפ ענייא זיא סָאד

 רעד ןוֿפ ןרעה טלָאװעג ןּבָאה רימ .ּבױהנָא רעטוג ַא ןעוועג זיא סָאד ןוא

 סָאװ ,דייר -- המיּב רעדעי ןוֿפ ,עניּב רעשידיי רעדעי ןוֿפ -- עניּב רעשידיי

 -נומֿפױא ,ןּבױהֿפױא ,ןּביוהרעד ,טרעקרַאֿפ ,רָאנ ,ןגָאלשרעד טינ זדנוא ןלָאז

 יד קידנליֿפ ,טלָאמַאד עלַא רימ ןּבָאה ,ןײלַא רעטכיד רעד יוװ ױזַא .ןרעט

 ךיז ןענעק וצ תוחוּכ עטסקינייװעניא טלמַאזעג ןוא טכוזעג ,הנּכס עסיורג

 ףיוא טרַאװעג קידלודעגמוא ױזַא טינ לָאמנייק ןּבָאה רימ .ןלעטשנגעקטנַא

 רעטצעל ןוא רעטירד רעד ךיז טסילש סע ןכלעוו טימ ,רעד יו ,סעומש ַאזַא

 רָאסעֿפָארּפ ןשיװצ טריֿפעג טרעוװ סעומש רעד "?רעװ זיא רעוװ, ןוֿפ טקַא

 טמענ קלָאֿפ רעיא, זַא ,גנוקרעמַאּב סנעווע ךָאנ .סנעווע רעטכיר ןוא גנילעש
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 קירוצ ךיז ןרעק ןוא הטרח ןּבָאה סָאװ ,יד טֿפַאשּביל טימ ףיוא קידנעטש
 ןיימ !קלָאֿפ ןיימ ןּבעג טציא ךיא ןעק סָאװע :גנילעש טגערֿפ ,"ייז וצ םוא

 :סנעווע טרעֿפטנע ,*קלָאֿפ רעייא ןּבעג ךס ַא טנעק ריא, -- "?ץרַאה ןכָארּבעצ
 דרָאמטסּבלעז טימ .טֿפַאשטנײרֿפ רעייא ,טֿפַאשטנעק רעייא ,ןסיוו רעייא;
 -טסּבלעז עשידיי יד ןעגנַאגַאּב ןענייז סע סָאװ ,דניז עּבלעז יד ןיײגַאּב ריא טעוו

 ןוֿפ טנעה יד טקרַאטשעג רָאנ םעד טימ ןּבָאה ייז .דנַאלשטייד ןיא רעדרעמ
 ןתמא רעד ןיא ןענייז ייז זַא ,ןזיוװַאּב םעד טימ ןּבָאה ייז .רעקינייּפ ערעייז
 ,עקירעמַא רעּבָא .רּבדמ ןיא סיוא טּברַאטש סָאװ ,רוד ַא רָאנ יו רעמ טינ
 טױט טימ לוֿפ זיא עּפָארײא עקיטנייה יד .רּבדמ ןייק טינ זיא ,רָאסעֿפָארּפ
 -ָארּפ ,טמוק .טײהיײרֿפ ןוא ןּבעל -- טניימ עקירעמַא רעּבָא ,דרָאמטסּבלעז ןוא

 ,ןוז ןייז וצ טייג רעטָאֿפ רענעכָארּבעצ רעטלַא רעד ןוא ."ןגיוודול וצ ,רָאסעֿפ
 ָאעל ןוא אדא טימ טעדניײרֿפַאּב ךָאנ רעירֿפ ךיז טָאה רעכלעוו ,ןגיוודול וצ

 .יקלָאֿפ ןייז וצ קירוצ םוא ךיז טרעק גנילעש רָאסעֿפָארּפ .סלעומעס
 ןטסקינייװעניא ןסיורג טימ ןרעוו טליּפשעג זומ סָאװ ,עמַארד ַא זיא'ס

 ןכעלריטַאנ ַא ףיוא לָאז םזיגַארט רעד ידכ ,טײקנײֿפ ךס ַא טימ ןוא טקַאט
 סָאװ ,סולש םעד --- סולש ןשיגַארט-טינ , ןייז וצ זיּב ןרעוו טריֿפרעד ןֿפוא

 -רַאֿפ סָאװ ,סולש םעד ,ןדייל ערעזדנוא רעקיטכיל ןוא רעטכייל זדנוא טכַאמ
 ...טֿפַארקסדנַאטשרעדיװ עטסקינייװעניא רעזדנוא טרעסערג

 זיא רעוא; ךיוא זיא ,קיוויל .ה ןוֿפ סעמַארד ערעדנַא עלַא יװ ױזַא

 יד טימ טריסַאּפ סָאװ ,ץלַא טעמּכ .ןּבעל ןטסקינייװעניא ןוֿפ עמַארד ַא "?רעוו
 עּבַאגֿפױא יד ןוא ,ייז ןיא רָאֿפ טמוק סָאװ ,טימרעד ןדנוּברַאֿפ זיא ,ןדלעה
 עלענָאיצָאמע ןוֿפ ךַארּפש רעד ןוֿפ עמַארד יד ןצעזוצרעּביא זיא עניּב רעד ןוֿפ
 גנַאלק ,טסעשז ,קימימ ,גנוגעוװַאּב ,גנולדנַאה ןוֿפ ןושל םעד ףיוא ןטקילֿפנָאק
 רעד ףיוא אקווד סע ןעז וצ ביוחמ טינ זיא ןעמ .ןטקעֿפע-טכיל רעדָא -רילָאק
 -ַארד ערעדנַא סקיוויל יו ױזַא ,ןענעייל םוצ קרעוו ַא ךיוא זיא סע ,עניּב
 סָאװ ,טימרעד ,ץלַא יו רעירֿפ ,לוֿפטרעװ ןוא טנַאסערעטניא זיא סע .סעמ
 סקיווייל טימ ,עזָארּפ ןיא ןּבירשעג זיא סע שטָאכ ,שינַאגרָא ךיז טֿפעהַאּב סע
 -תריזג ןוֿפ טייצ רעד ןיא עיזעָאּפ ןייז יו ױזַא .ןרָאי ענעי ןוֿפ ןֿפַאש ןשיטעָאּפ

 קיטנַאמָאר רעד טימ לוֿפ "?רעװ זיא רעוו, עמַארד ןייז ךיוא זיא ,רעלטיה

 רעד טרעֿפילעג םיא טָאה קרעװ ןייז ןוֿפ ףָאטש םעד שטָאכ ,םוקֿפיוא ןוֿפ

 זיא טייקכעלנע ןייא ךָאנ ןוא .םוקמוא ,רעלַאער וצ לסיּב ַא ןיוש ,רעלַאער

 רעקיסיירד ףוס ןוֿפ רעדיל ענייז ןוא קיטשרעטַאעט סקיווייל ןשיווצ ָאד

 טריזילַאנגיס "?רעװ זיא רעוא ןיא ךיוא רע טָאה .ייז ןיא יו ױזַא .ןרָאי

 ןיא ןּבעל ןוֿפ תוחוּכ ענעטלַאהַאּב יד זדנוא ןיא ןקעוװ וצ ליצ ןטימ רַאֿפעג

 .ןּבעל ןיא ןּביולג ןוֿפ
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 ףעוװענ טינ ךיא ןיב עקנילבערט ןיא  .ד

(1940 --- 1945) 

 טריטיצ ךיא ּבָאה ("ןויטָאמ-טכענ-רעלטיה,) לטיּפַאק ןקידרעירֿפ ַא ןיא

 ךיז טּבײה סע ;1940 ןיא ןּבירשעג טָאה רע סָאװ ,רעדיל סקיווייל ןוֿפ סנייא

 :ןזרעֿפ יד טימ ןָא

 ,םס רעכעּב עלוֿפ זדנוא טגנַאלרעד גָאט רעדעי

 -- תורושּב עקידנלױרג ןּברוח ןוא טױט ןגעוו

 -ידנליורג ןרָאװעג גָאט-וצ-גָאט ןוֿפ ןענייז תויושּב עקידנליורג יד-טָא

 םעד טּפיױהרעד ,סנשטנעמ ןשידיי םעד ןוא .רעלוֿפ -- םס סרעכעּב יד ,רעק

 יד ןוא ליורג ןכעלשטנעממוא םעד ףיוא ךיז ןֿפורּפָא סנשטנעמ ןשירעֿפעש

 -צניֿפ סרעלטיה רעטניה ןענייז סָאװ ןדיי יד ןוֿפ םירוסי עכעלשטנעמרעּביא

 ףיוא ךיז ןֿפורּפָא סָאד --- ,ןרָאװעג טקיניײּפרַאֿפ ןוא טקיניײּפעג גנַאהרָאֿפ ןרעט

 ןרעדניל ָאד רימ :םעלּבָארּפ עכעלנייּפ ַא ןרָאװעג ןיילַא ךיז רַאֿפ זיא ןייּפ םעד

 טּביײלּב ןטרָאד עגַאל רעייז רעּבָא ,סיוא םיא ןקירד רימ ןעוו ,רעצ רעזדנוא

 רעד טייג ייז ייּב רעּבָא ןצרַאה םענוֿפ ּפָארַא ךיז ןדייר רימ .ןעוועג יו

 דיל ַא ןיא קיווייל טָאה 1927 ןיא ןיוש ןוא ..פָארַא טינ ןצרַאה ןוֿפ ןייטש

 "עג ןקידנרעטַאמ םעד רַאֿפ רעטרעוװ טכוזעג "עיניסעּבַא ןוֿפ ןּברוח ןֿפױא;

 ןיֿפ טייצ רעד ןיא הדועס, סטעָאּפ םעד טימ טַאלג טינ זיא סעּפע זַא ,ליֿפ

 ..*הֿפנמ ַא

 -- ,ןלױק ענעסָאשעגסיוא ןוֿפ עקידייל ןזליג יװ

 ;טעָאּפ ןוֿפ רעדיל יד טנייה ךיז ןרעגלַאוו יזזַא

 ,ןליופ םירגפ רעטרעוו ענייש רעטנוא ןוא

 .טענָאס ןוֿפ ןעמַארג ןיא ךיז ןוילּת רעד טצופ סע ןוא

 סנייא ץלַא ,ןוילּת םעד טלעשרַאֿפ ןוא טלעש טעָאּפ רעד ,עקַאט תמא

 יד רעּבָא ."טענָאס ןוֿפ ןעמַארג ןיא, טינ ךיז טצוּפ רעדָא ךיז טצוּפ רע יצ

 ןעק רע ...ןסײרסױרַא טינ דיל ןוֿפ ןַאמ רעד ןעק טנַאה סנוילּת םעד ןוֿפ קַאה

 -נייא יד .ףליה עתמא ןעגנערּב תונּברק סעשר םעד לָאז סָאװ ,ןָאט טינרָאג

 ןליֿפטימ ,ייז טימ ןריזירַאדילָאס ךיז -- זיא .ןָאט ןעק רע סָאװ ,ךַאז עקיצ

 ,"רעטרעוו עטסעּב יד רַאֿפ גנונעדרָא עטסעּב יד; ןעניֿפעג ןוא --- ייז טימ
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 יד טימ ןדיילטימ ןייז ןוא טעטירַאדילָאס ןוֿפ ליֿפעג ןייז סיוא ןקירד סָאװ
 ,םיא טגנילעג סָאד ּביוא ןוא ,ןָאט ןָאק רע סָאװ ,ץלַא זיא סָאד .עקידנדייל
 וצ רעגַאּב ןייז ,ליֿפעג שיטע ןייז רעּבָא .ליצ ןשיטעָאּפ ןייז רע טכיירגרעד
 ןייז וצ שטנואוו רעֿפיט ןייז ,עקידנדייל יד טימ ןדיילוצטימ רָאנ טינ ,ןדייל

 יד וצ ןרעהעג טינ ןוא ,עקנילּבערט ַא ָאד זיא סע ןמזילּכ ,עקנילּבערט ןיא

 ערעטיּב ידי-טָא ןוא .טקידירֿפַאּב טינ רעטיּב טּביילּב -- ,עטריגעלעווירּפ

 ,םיא רע טניֿפעג .טעָאּפ םייּב קורדסיוא ןַא ךיוא טנָאמ טײקטקידירֿפַאּב טינ

 -כייל םיא טרעוו סע ןוא ,גנונָאמ רעד ןוֿפ לָאמ ַא רעדיוו ךיז רע טײרֿפַאּב
 טינ םיא טזָאל לרוג רעייז סָאװ ,ענעי טינ ,ייז טינ רעּבָא ,םיא ץלַא -- ,רעט

 רעדיוו -- רעדיל רע טּביירש -- ,קיאורמוא ץלַא ךָאנ ןסיוועג ןייז זיא .ןעור
 ױזַא ןוא ...המשנ ןייז ןוֿפ טייקטרעדורעצ רעיינ רעד ןגעוו --- רעדיל לָאמַא
 רעֿפטנע ןשיטע ןייק טינ רעּבָא ,ןשירעלטסניק ַא לָאמעלַא טניֿפעג רע .רדסּכ
 -ַאּב סָאװ ,םעלּבָארּפ רעד ףיוא -- םיא טקינייּפ סָאװ ,םעלּבָארּפ רעד ףיוא
 זיא ,רעוועג-טסנוק ַא יו ,קיטכעמ זיא טרָאװ ןייז תעּב סָאװ ,ןירעד טייטש
 ףיוא סָאװ ,עיצַאוטיס-סנּבעל רעכעלרעדיוש רעד וצ עגונּב קיטכעמנָא סע
 ...ּפָא ךיז סע טֿפור ריא

 ןקילגמוא ןוֿפ ןטייצ ןיא שיטַאמעלּבָארּפ טרעוו ללכּב טסנוק ,עיזעָאּפ
 ךיוא ןוא) עשידיי ןּבָאה גירק-טלעוו ןטשרע ןכָאנ ןיוש .סעֿפָארטסַאטַאק ןוא
 -עג טינ ןּבָאה ייז ,ןילַא ךיז -- ןגעק טעוװעטנוּבעג ךיז ןטעָאּפ (עשידיי-טינ

 -ָארטסַאטַאק ענױזַא טינ ךָאנ ענעי ןיא ןיוש ןּבָאה ייז ."ןעלדיל, רעמ טלָאװ

 ,קורדסיוא ןַא טנָאמ ןוא ייז טרעטַאמ סָאװ ,ץלַא זַא ,טריּפשעג ןרָאי עלַאֿפ
 ןֵא סע ןעוט ייז עכלעוו ןיא ,רעדיילק:טרָאװ יד ןוֿפ סױרַא לענש טסקַאװ

 ייז ךיז טָאה ױזַא --- גנוֿפַאש ןוֿפ טלעוו יד .ףיוא ייז טסייר ,ייז טסיירעצ ןוא

 -עצ יד .טלעוו רעד ןוֿפ סָאַאכ םעד ןגעק עקיטכעמנָא ןַא טייטש -- טכודעג
 -וּב סמערוטש-רקֿפה יד ,סעגערּב יד ןוֿפ סױרַא ןענייז סָאװ ,ןעמי עטזיורּב
 םענוֿפ "רוא יהי, םעד ןרעה טינ ןעק ,טינ טרעה רענייק זַא ,ױזַא ןעוועש
 רָאנ (טכַארטעג ןטעָאּפ עקינייא ןּבָאה) ןָאט וצ םיא טּביילּב .טסייג ןשירעֿפעש
 ,סָאַאכ טימ סָאַאכ ףיוא ןרעֿפטנע ,םערוטש ןטימ ןעמערוטשטימ :ךַאז ןייא

 דרעטרעוו יד ןרעדיילש ןוא רקֿפה םענוֿפ לייט ַא ןרעוו ,הלהּב טימ הלהּב ףיוא

 ןוא ,טמערוטשעצ ,ןעירשעצ טלָאמַאד ךיז טָאה ...ןײרַא םוהּת םענעֿפָא םעניא
 -עג טינירעיש טָאה סע .עיזעָאּפ -- עשיטעָאּפ יטנַא ןימ ַא סעּפע טמוהּתעצ
 -עטסע -- עשיטעטסעייטנַא ןימ ַא סעּפע ןֿפַאש לָאז ןעמ זַא ,ייּברעד ןטלַאה
 ןבירשעג טָאה ןעמ ןוא --- רעדיל ןּבירשעג ץלַא ךָאנ טָאה ןעמ ּביוא ןוא .קיט
 ןעוועג ןויטָאמ-טּפױה ערעייז ןוֿפ רענייא זיא -- רעדיל עגנַאל ןוא ךס ַא

 י-םלוע ןַא ןיא רדס ןוא םטיר ןעגנערּבנײרַא ןלעוו ןוֿפ קזוח רעד-טָא עקַאט
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 סָאמ ַא ןָא זיא סָאװ ,סעּפע ןגעוו ןוא ןטסעמ ןוֿפ ןיזמוא רעד:טָא ,והּתה

 "שרטסַאילַאכ, רעד ןוֿפ ןרָאי יד ןיא ןעוועג סע זיא ױזַא ...גָאוװ ַא ןָא ןוא

 ןטשרע םעד ךָאנ ןעמוקעגֿפױא זיא סָאװ ,רעטכיד עשידיי עגנוי עפורג ַא)
 ןלױּפ ןיא זױרּבֿפױא ?ןשיטסינָאיסערּפסקע; ןצנַאג םעד ןוֿפ ןוא (: וק-טלעוו
 ,ױֿפ, :רעמ טינ ןעמ טיירש טציא .קירוצ טרעדנוהרָאי לטרעֿפ ַא ךרע ןַא טימ

 רעּביא ךיז טרזח ךַאז ןייא רעּבָא "?!טסנוק יד ייא טיוט ,, רעדָא "!קיטעטסע
 ךַאז ןייק ןעוו ,טייצ ַא ןיא ןעמַארג ןגעק ןריטלָאװער סָאד :זיא סָאד ןוא --
 ןיא ,ןזרעֿפ ןגעק --- ןזרעֿפ ןיא טסעטָארּפ ַא ןקירדסיוֵא סָאד ,טינ ךיז טמַארג
 רעד ןעוועג זיא סָאװ ,שטיװַאר ךלמ רעקיּבלעז רעד .ןעלדיל ןגעק -- רעדיל
 -טָא ןצונַאּב וצ (?שיקרַאמ ץרּפ ןעוועג רעטשרע רעד זיא רעדָא) רעטשרע
 סעד תעּב עניארקוא ןיא ןשינעעשעג עקיטולּב יד ךָאנ ןעלדיל טרָאװ סָאד
 -סַאקרַאס רעלטיה-תריזג תעּב ךיוא טָאה ,ןעמָארגָאּפ יד ןוא גירק-רעגריּב
 :ןּבירשעג שיט

 ןליופ ןיא לטעטש ןיימ ךרוד תולייח-יצַאנ יד ןּבָאה טנייה

 טרישרַאמסױרַא

 -- רימ וצ זיא לאוו ןוא .ןטיױו ןוֿפ ןיּב ךיא ןוא

 -- טגָאזעג ךימ סנייטשמוא

 ,דרע רעד ןוֿפ ץַאלּפ ןטסרעכיז םעד ףיוא ךיז ןטלַאהַאּב

 .ץַאיַאפ -- ךיוא ךָאנ רימ ךיא ּביירש לדיל ַא ןוא

 ,טרעלקעגוצ רימ ךיא ּבָאה לדיל ןק'טולּב םוצ ןעמַארג ןוא

 -- טענָאס ַא ןייז לָאזס -- למור םוצ רָאנ טלעֿפ סע

 ?טשינ עקַאט סָאװרַאֿפ ןוא

 ַא ,וויטָאמ ַא ךָאנ ןַארַאֿפ ,ןעעז רימ יוװ ,זיא עקירעמַא ןיא זדנוא ייּב ָאד

 רעייז טימ יוװ ױזַא ךיז ןעמעש ןטעָאּפ עשידיי סָאװרַאֿפ ,ןקידרעירֿפ םעד ץוח
 טגניז ןיילַא שטיװַאר ךלמ יוװ ,זיא סָאד ןוא -- ,"לדיל ןקיטולּב םוצ ןעמַארג;

 :ןזרעֿפ עטנָאמרעד יד ןיא

 טעּב ןרָאלק ַא ןוֿפ ןענַאטשעגֿפױא טנייה ןיּביכ

 .ךלימ ןעקנורטעג ןוא ,טיורּב ןסעגעג ןוא

 ,זיױה רעטלַא רעזדנוא ןיא ןגעלעג רעלעק ןיא זיא עמַאמ ןיימ -- ןוא

 .זיױמ ַא יו ױזַא טעשזירגעג עקנירָאקס ַא ןוא

 יַאֹּב טינ ךיז טָאה ןרָאי רעקיצנאווצ ּבױהנָא ןליױּפ ןיא ערטסַאיַאלַאכ יד

 ואוו ,טרָאד ןעוועג זיא יז ."דרע רעד ןוֿפ ץַאלּפ ןטסרעכיז םעד ףיוא, ןטלַאה

 ןדיי ערעדנַא עלַא סָאװ ,תונּכס יד טּבעלעגרעּביא טָאה יז .ןעוועג ןענייז עלַא
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 זיא ייז יו ױזַא .טרעגנוהעג יז טָאה םענייאניא ייז טימ ,טּבעלעגרעּביא ןּבָאה

 "עג, טָאה טעָאּפ רעד ןעוו ןוא --- ,גנונעֿפָאה ַא ןָא ןוא םייה ַא ןָא ןעוועג יז

 טינ זיא ,ןעמַארג טרעלקעגוצ "לדיל ןקיטולּב םוצ, ןוא "לדיל ַא ןּבירש

 טציא .ענייז ןעוועג זיא "טייקיטולּב ,, יד ךיוא ,סנייז ןעוועג "לדיל, סָאד זױלּב

 ַא ןעוועג זיא ןטרָאד ייז ןוא ָאד זדנוא ןשיװצ .שרעדנַא ןעוועג זיא ָאד ןוא

 ןעוועג זיא ,ןסָאגעג ךיז טָאה סָאװ ,טולּב סָאד :דיישרעטנוא רערעסערג

 ...לדיל סָאד זיולּב !עוועג זיא סרעזדנוא ;סרעייז

 .לָאמַא ןעוועג זיא סָאד יװ ,םעלּבָארּפ עשיטעטסע ןייק רעמ טינ סע זיא
 ַא ןשרעהַאּב שירעלטסניק ןעמ ןעק יו :םעלּבָארּפ יד רעמ טינ זיא סע

 ןַא ךיוא טציא זיא העינמ יד .והבודוהּת ןוא רקֿפה קיטש ןייא זיא סָאװ ,ןּבעל

 עמַאמ ןיימ סָאװ ,"עקנירָאקס, יד *"עמעט, ַא רַאֿפ ןכַאמ ךיא ןעק יװ :עשיטע

 ןֿפורּפָא, ךיז ךיא ןעק יוװ ?יז עשזירג ךיא טינ ןוא ,זיומ ַא יו ױזַא טעשזירג

 זעוו ,ךיז טניֿפעג רעטסעווש יד רעכלעוו ןיא ,רַאֿפעג רעד ףיוא "דיל ַא טימ

 -מוא םענוֿפ ןעװעטַארוצסױרַא יז יו ,ןעלטימ ןכוז רָאג לָאז ךיא זַא ,טרַאוװ יז

 ןיא טינ ,גנוטער ןיא ךיז טקיטיינ יז .רעדיל ןּביירש ןוא ןציז טינ ןוא קילג

 ןעק יז ?שיטעָאּפ יו ןייז ייז ןגעמ ,ןזרעֿפ יד טימ ןָאט יז ןעק סָאװ .עיזעָאּפ

 ,רעדיל רעדָא ןזרעֿפ גָאז ךיא ןעוו ןוא) עקנירָאקס יד יװ ,"ןעשזירג, טינ ייז

 זיא סָאװ ,ץלַא -- ,רעכיּב ,סעדער ,ןעלקיטרַא ,ןעגנולייצרעד ךיוא ךיא ןיימ

 ,רעטרעװ ןעניגרַאֿפ ךיז רימ ןענעק יװ .(םישעמ ןייק טינ ,רעטרעוו ,טרָאװ

 "עק יװ ?ןֿפלעה שיטקַאֿפ טרָאד ייז לָאז סָאװ ,סעּפע ךָאנ סיוא ןעייג רימ ןעוו

 ַא רעדָא) "לוויטש רָאּפ ַא? ןעוו ,טסנוק טימ ןּבעגּפָא ךיז ללכּב רימ ןענ
 סקיּב ַא רעדָא ,טרָאּפסַאּפ רעשלַאֿפ ַא רעדָא ,עזיוו ַא רעדָא ,טיורּב לקיטש

 תמאּב טציא זיא (ןעניק ןגעק ןרעװ ןענעק ךיז לָאז רע ,טנעה סלבה ןיא

 ןעוו ,ןטייצ עשיטָאַאכ ָאד ןענייז סע ּביוא !?"ןריּפסקעש ןוֿפ רעכעה, עקַאט

 זיא יז ןעוו ,טייצ ַא ןעמוקעג רשֿפא זיא ,שיטעטסע ךעלגעמ טינ זיא טסנוק

 םּתאֹו ,םיּב םיעבוט ידי ישעמ, :אישק עטלַא יד ?ךעלגעממוא שילַארָאמ

 -נּביירש ...ןײלַא ךיז ייּב טציא סע ןגערֿפ סרעגָאז-הריש יד ?"הריש םירמוא

 :קיווייל טגערֿפ ,"עניזערעּב ךייט םעד ייּב םייה רעשידניק, ןייז ןגעוו קיד

 רעּבײלקרעּביא-טרָאוו ַא רָאנ ןייז ךיא לָאז סָאװ וצ

 ,רעטכעש םעד אנוש ןרעטצניֿפ סעד ןלָאמ וצ

 רעּבײל עטרעקַאלֿפעצ יד טנעָאנ ךיא עז טָא זַא

 ?רעטכעט ערעייא ןוֿפ ןוא ןיז ערעייא ןוֿפ

 ערעטכע ןייק ןעניֿפעג טינ ןעק ךיא, -- זַא ,רעטרעוו ןּביײלק סָאװיוצ

 רָאנ ןעד יצ רעּבָא ?"רעדילג יד ,רעּבײל יד ןסערֿפ ןמוק טניה יו ,רעטרעוו
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 ןוא !טינ ןעמ ףרַאד רעטרעוו ענייש רָאנ ןעד יצ -- ,רעטרעוו ענעּבילקעג
 -כיד ןשידיי םעד טכודעג טינ ןעד ךיז טָאה ?ןעמ ףרַאד רעטרעוו עטסָארּפ
 ךיז ףרַאד רע זַא ,ןענילטייצ ןרהא רָאנ טינ ,רעטכיד ןשידיי ןדעי -- רעט
 קיטיינ ןעוו ,טציא ."רעדליּב ןוא רעטרעוװ ןוֿפ דניז רעד ףיוא, ןייז הדוותמ

 -- זַא ,טכודעג םיא ךיז טָאה ,םישעמ ןענעז

 ןגיוא עקיזנזיױרב ענייז ןּבָאה'ס

 ןּביױא ןוֿפ טקוקעגנָא ךימ

 !רּבחמ :ןָאטעג ךַאמ ַא רע טָאה זייּב ןוא

 .ןעיירעדייר עטסיוו ענייד טימ ףיוא-רעה

 -דנַארּב יו, טָאה סָאװ ,שאר-לש ַא טימ ,דיי רעקידתילט רעכיוה רעד
 עטסעּב ןייז ,ןעיירעדייר עטסיוו סטעָאּפ םעד ןרעה טינ ןעק ,"טילגעג רעיײֿפ
 -עטיל יװ רעמ םיא רַאֿפ ןייז טינ ןעק רוטַארעטיל עטסטכע ןוא עטסנעש ןוא
 ,ןלָאז רימ זַא ,רע ליוװ ,ללכּב זדנוא ןוֿפ סעּפע ליוו רע ּביוא ןוא ,ץכערוטַאר

 ..טיירש רע ןעוו ,ןרעדױש ןוא ןעמוטש ןוא הבוט יד ןָאט םיא ,סנטסקניצניוװ
 -לש ןקידנענערּב ןייז טימ דיי רעקידתילט רעכיוה רעד זַא ,טליֿפ טעָאּפ רעד

 רע לָאז סָאװ --- רעּבָא ,ןעמוטש ןלעװ טלָאװ רע ןוא -- ,טכערעג זיא שאר
 ,ןילטייצ ןרהא טגָאז ,זיא םיא ;ןגייוש טינ ןעק רע .טינ ןעק רע -- ?ןָאט
 .."רעדיל רעסיוא טשינרָאג ,"רעטרעוו רעסיוא ןּבילּבעג רעמ טשינרָאג;

 רע ןוא ..?עלעֿפעש קיצנייא ,, סנַאמערָא םעד ..."דמעה טצעל, ןייז זיא סָאד
 לָאז ןעמ ,םיא ייּב ןּבױרקעװַא טינ סע לָאז ןעמ ,םימחר טעּב רע ,ךיז טעּב

 ,ןיילק יוװ ,טסייו רע ."רעטרעוו עקידכעּבענ עניילק, ענייז שטָאכ ןזָאל םיא
 ןוא -עירָאטַאמערק רעד טימ ךײלגרַאֿפ ןיא ןענייז רעטרעוו קידכעּבענ יװ
 .ןּפיל ענייז ,ליוק עסייה ַא יװ ,ןָא טריר סָאװ ,טייקכעלקריוו-םשה-שודיק

 סטעָאּפ םעד ןוֿפ גנורימילּבוס ַא יו ,עיזעָאּפ יו ,רעטרעוו יוִי ךָאד
 סמענעי ןעק ןעמ ןעוו ,המשנ ענעגייא יד ןעװעטַאר וצ לטימ ןייז יוװ ,ןדייל
 ןרהא טימ םענייאניא ןוא ,תושממ ַא רעדיל יד ןּבָאה -- ,ןעװעטַאר טינ ףוג

 :םימחר ןטעּבעג טעָאּפ רעשידיי רעדעי טָאה ןענילטייצ

 ןדיי עטצעל יד ,זדנוא בוא

 ,רעטרעוו רעסיוא ןּבילּבעג רעמ טינרָאג זיא

 ץרַאה'ס וטסָאה עשז יו

 -- דמעה עטצעל סָאד זדנוא ייּב ןעמענוצ ןלעוו וצ

 ?רעטרעוו עקידכעּבענ עניילק ערעזדנוא
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 .זיא סָאד .ןעוועג סע זיא הליֿפּת סרעטכיד ןשידיי םעד רָאנ טינ ןוא
 ,סנירענעייל יד ןוא סרענעייל יד ,רימ .טעּבעג סנעמעלַא רעזדנוא ןעוועג
 ךָאנ סע זיא זדנוא .טייקמוטש יד ןגָארטרעּבירַא טנעקעג טינ ךיוא ןּבָאה
 ,רעטרעוו ןייק טינ וליֿפַא ,טינרָאג ןּבָאה רימ .טעָאּפ םעד יוװ ןעוועג רערעווש
 סָאװ ,טעָאּפ םעד ןּבױל ןוא רימ ןעקנַאד .ןצרַאה ןוֿפ ןדײרּפָארַא ךיז ןענעק וצ
 רע .רוּביצ-חילש רעזדנוא טרעוו רע סָאװ ,הליֿפּת ןייז וצ ףרצמ זדנוא זיא
 סָאװ ,יד עלַא רַאֿפ ןעמעלַא זדנוא רַאֿפ ןצרַאה ןיא אטח-לע ךיז טגָאלש

 ףיוא ןמא עלַא ןרעֿפטנע ייז .ָאד ןענייז ןיילַא ייז ןוא ןטרָאד זיא ץרַאה רעייז
 ,ןטרָאד ייז ּביוא .דיל ןייז ןעגניז ןזָאל םיא לָאז ןעמ זַא ,השקּב ןוא הניחּת ןייז
 רעצ רעזדנוא ןוֿפ ןסוגסיוא ןייק טינ ,שרעדנַא סעּפע ןֿפרַאד ,רימ ןטכַארט
 עג ךיוא ןטרָאד ייז ןּבָאה רשֿפא !?טסייװ רעוו ןוא .סע רימ ןֿפרַאד ,ןרָאצ ןוא
 שטָאכ ןרעו וצ טזיילרעד טשלחעג ךיוא ייז ןּבָאה רשֿפא ?רעטרעוו טֿפרַאד
 טינ זיא גנוטער עשיטקַאֿפ ןייק ןעוו ,עיזַאטנַאֿפ רעד ןיא ,ןעקנַאדעג יד ןיא
 ןּבירשעג ןּבָאה סָאװ ,ענױזַא ןעוועג טינ ןעד ןײלַא ייז ןשיוװצ ןענייז ?ןעוועג
 ..?טרָאװ ןיא ףליה טכוזעג ןּבָאה סָאװ -- ,סעקינָארכ ,רעכיּבגָאט ,םיריש
 רעטרעװ רעסיוא ,רעדיל רעסיוא ןּבילּבעג טינרָאג יַאדװַא ךָאד זיא ייז

 ןעוועג ןענייז ,טֿפָא רימ ךיז טכוד ,סעּבמָאּב ערעייז ,ןסקיּב ערעייז וליֿפַא)
 -טסּבלעז ןוֿפ קורדסיוא ,קורדסיוא-טסּבלעז רָאנ ,סקידנסיורד סעּפע טינ

 זיא ייז ןגעוו .(גנולֿפײװצרַאֿפ ןוא ץלָאטש ןכעלנייּפ ןוֿפ יירשעגסיוא ,עדרעוו
 זַא ,ןגָאזסיױא רימ ןגעמ רעּבָא ןײלַא ךיז ןגעוו .ןדייר וצ רעווש ָאד זדנוא
 .ייז ןגעוו עזָארּפ רעד ןיא ןוא ןזרעֿפ יד ןיא (ןענעייל ןוא) ןּביירש רימ שטָאכ
 ךיז ןייז שֿפנ-רסומ רעייז ,ןּבעל רעייז ןּבעגּפָא רעייז ןוא ןּבעל רעייז ןגעוו
 ססקיוויל ןיא לארשי טגָאז סע יװ ,"שטנעמה-שודיק, ןוא םשה-שודיק לע

 יד ךרוד ןזיילרעד ןײלַא ךיז ןתמא רעד ןיא רימ ןליוו -- ,"ָאטעג ןיא סנ;ג
 ײּפ סָאװ ,עגַארֿפ רעד ףיוא ןוא .ןענעייל רעדָא ןּביירש רימ סָאװ ,רעטרעוו
 רעייז ,ןייּפ רעייז רימ ןענעק יװ :עגַארֿפ רעד ףיוא -- ,רעטכיד עשידיי טקינ
 "וצ רָאג ךיז רימ ןגעוורעד יװ ,"עמעט, ַא רַאֿפ ןכַאמ טיוט רעייז ןוא טולּב

 ךָאנ ןוא ןקילייה רעייז וצ ליומ רעזדנוא ןוא ןעּפ רעזדנוא טימ ךיז ןרירוצ
 ןילַא רימ ,רימ רָאנ ,ייז טינ זַא ,רעֿפטנע רעתמא רעד זיא -- ,ןּברק ןסייה
 םענעגייא רעזדנוא .עיזעָאּפ-ןרָאצ ןוא -רעצ רעזדנוא ןוֿפ "עמעט , יד ןענייז
 -ךוֿפש, קידכעּבענ ןגייא רעזדנוא ןגָאז רימ .סיוא רימ ןסיג רעצ ןטנלע
 .ןָאט סע ןזומ רימ רָאנ טינ ,רימ ןגעמ ,ױזַא זיא'ס זַא ,דלַאּב יו ןוא "!ךתמח
 ןוא ןּברוח םעד ,ןרירוצ ךיז רימ ןגעמ ןדנואו ענעגייא ערעזדנוא וצ
 .ןענייווַאּב רימ ןגעמ ,ןיײלַא ךיז ןיא ןגָארט רימ סָאװ ,טיוט םעד

} 1 



 ןוא ןּבעל רעייז ןוֿפ דיל ַא ןכַאמ ןגעמ רימ יצ ,עגַארֿפ יד אליממ זיא
 זיא ייז ןגעו טינ זַא ,דלַאּב יו ,עגַארֿפ ןייק טינרָאג -- ,טיוט רעייז ןוֿפ
 תמאּב ,ערעייז טינ זַא ,דלַאּב יו ,ןײלַא זדנוא ןגעוו רָאנ ,דיל רעזדנוא

 -- .,רעּביא זדנוא ןיא ןזָאל ייז סָאװ ,ןרוּפש יד רָאנ ,ןדייל עכעלּבײרשַאּבמוא

 ,הכיא רעזדנוא ןוֿפ דנַאטשנגעק רעד ןענייז
 גנוקיטכערַאּב עטסקינייועניא רעמ ןוא ערעֿפיט יד ,ךיא ּביײלג ,זיא סָאד

 טֿפרַאדעג טינרָאג רשֿפא ןטלָאװ ןטעָאּפ יד ןוא ,עיזעָאּפ-עקנילּבערט רעד ןוֿפ
 ןקיטולּב םוצ ןעמַארג וצ ןרעלק ייז סָאװ ,ןרעֿפטנערַאֿפ קרַאטש ױזַא ךיז

 ךיא רזח) סע זיא ,טַאלג טינ ָאד זיא סעּפע זַא ,ךָאד ןליֿפ ייז ּביוא .לדיל
 ,דיל קיטולּב ַא סע זיא ָאד זדנוא ייּב סָאװ ,סָאז סָאװ ,רַאֿפרעד רָאנ (רעּביא
 סָאד ּביוא ןוא ..טולּב שממ לעוּפּב סע זיא טרָאד סָאװ ,סעּפע ןָא טנָאמרעד
 ַא ןוֿפ ןסיועג םעד ףיוא רעמ ךָאנ סע טרעדור ,ןעור טינ טעָאּפ ןייק טזָאל

 ןייק רעּבירעד זיא .ןסיוועג ןוֿפ רעטכיד ַא ,קיווייל .ה יו ,זיא סָאװ ,רעטכיד
 ױזַא םּתס טינ ןרָאװעג זיא טקילֿפנָאק רענעּבירשַאּב רעד סָאװ ,טינ שודיח
 ןוֿפ עכָאּפע רעד ןיא ןֿפַאש ןשיטעָאּפ ןייז ןוֿפ וויטָאמ-טנורג ַא רָאנ ,וויטָאמ ַא
 ךוּב ןייז וצ ָאטָאמ ַא רַאֿפ סָאװ ,טינ רעדנואוו ןייק .ה"שּת -- ש"ּת תריזג

 קיווייל .ה ןוֿפ ןּבעגעגסױרַא) "ןעוועג טינ ךיא ְןיּב עקנילבערט ןיא, רעדיל

 טרימערּפ ןוא 1945 ,קרָאי-וינ ,גַאלרַאֿפ-רעכיּב ָאקיצ ךרוד דנָאֿפ -ייליּבוי

 -- (ןכַארּפש עדייּב ןיא רוטַארעטיל רעזדנוא רַאֿפ דנַאֿפ-דעמַאל סיאול םענוֿפ
 :ןזרעֿפ ייווצ יד ןעניד

 גנַאג-עקנילּבערט ןוֿפ ןזַאילס יד ףיױא טעוװ רע א

 ?גנַאזעג ןוֿפ ןדלוש יד ריד ןּבעגרַאֿפ

 סעטָאּפ םענוֿפ יירשעגסיוא ןַא יו ,טגנעה סָאװ ,עגַארֿפ יד זיא סָאד
 ןייק רַאֿפ .גנולמַאז-רעדיל רעד-טָא ןיא ןזרעֿפ ךס ַא רעּביא ,ליֿפעג-דלוש
 -רַאֿפ ןוא עלעטּבוס ןוא עקיטֿפערק} ענױזַא טינ טעָאּפ רעד טניֿפעג ליֿפעג
 םיא טסייה סָאװ ,ליֿפעג םעד-טָא רַאֿפ יו ,ןעלטימ-סקורדסיוא עקיטרַאנדיײש

 יו ,טרָאװ ןייז ןוֿפ טכַאמ יד ףיט ױזַא טינ ןעמ טליֿפ לָאמנייק ...םוטש ןייז
 טדער רע יװ ,טרעה טָא ...טײקיטכעמנָא סטרָאװ ןייז ןגעו טדער רע ןעוו

 ףרַאד סע רע ,ןסיו טינ ןייז ןגעוו (ךוּב םענוֿפ דיל ןטשרע עמַאס ןיא)
 ןּברק ןוֿפ דיל סָאד ,דיל ןייז

 ,ףרַאד סע רעוו ,טינ סיױו ךיא -- ןּברק ןוֿפ דיל סָאד

 .רעדיל ערעדנַא ךיוא ףרַאד סע רע ,טינ סייו ךיא

 ףרַאוװ ןוא טרָאוו'ס םענ ,טסנעק וד רָאנ ּבוא

 .רעדילג סנּברק ןענערּב'ס ואוו ,ןירַא סַאלֿפ ןיא
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 גָאז ןקיטייז םעד-טָא טימ .ךיז רע טנרָאװַאּב -- "טסנעק וד רָאנ ּביוא;

 וד רָאנ ּבױא .רעדיל ערעדנַא ךיוא ןוא ןּברק ןוֿפ דיל סָאד רע טקיטכערַאּב

 סנּברק ןענערּביס ואוו ,םַאלֿפ םעניא -- ,ןײרַא סַאלֿפ ןיא ייז ףרַאװ ,טסנעק
 -רַאֿפ ןענייז ייז יוװ ױזַא ,גנוצ ןייד ןענערּברַאֿפ ןעד וטסנעק ?וטסנעק ...רעדילג

 טינ טרעֿפטנע טעָאּפ רעד ?קענַאדיַאמ ןוא עקנילּבערט ןיא ןרָאװעג טנערּב

 ,רעצרוק רעד טימ ךיז טנגונַאּב רע .וליֿפַא טינ יז טלעטש רע .עגַארֿפ רעד ףיוא

 ןוא טרָאוװ'ס םענ ,טסנעק וד רָאנ ּביוא, :גנוקרעמַאּב רעשיַאזָארּפ טינ-רעיש

 .."רעדילג סנּברק ןענערּב'ס ואוו ,ןײרַא םַאלֿפ ןיא ףרַאװ

 םורַא .ןטײקיטרַאנגיא עשיטעָאּפ סקיווייל ןוֿפ ענייא ,בגא ,טגיל םעד ןיא

 טייקוויסנעטניא רעד טימ רע טֿפַאש רעטרעוו עטסמערָא ןוא עטסכַאֿפנײא יד

 ןוֿפ טֿפול ענעי קנַאדעג ןשיטעָאּפ ןייז ןוֿפ גנוֿפרַאשרַאֿפ רעד ןוא ןליֿפ ןייז ןוֿפ

 טרָאװ סעדעי ןייז ,עיזעָאּפ ןיא עזָארּפ רעּביא טצלעמש סָאװ ,טייקסייה רעשיריל

 ,םטיר רעד רעּבָא .טנכערעגסיוא:שיגָאל ןוא טלַאק גולֿפ ןיא זיא רעדנוזַאּב
 רעטילגעגנָא רעד ,ןרעדנַא םוצ סנייא רעטרעוו יד טרעטנענרעד רע ןכלעוו טימ

 ןוא ייז ןעמערַאװרעד ,וצ ןרעדנַא םוצ סנייא ייז טדימש רע ןכלעוו טימ ,חוּכ

 .ךיוה רעשיטעָאּפ ַא -- רעיינ ַא סעּפע וצ זיּב יז ןּביוהרעד

 "עג טָאה רע סָאװ ,סָאד ןֿפָארטס ייווצ עטצעל יד ןיא רע טריאַאירַאװ טָא

 זַא ,טליֿפ ריא רעּבָא ,דיל ןטריטיצ םענוֿפ תורוש ריֿפ עטשרע יד ןיא טגָאז

 םעד ןוֿפ גנוֿפיטרַאֿפ עֿפרַאש ַא רָאנ ,גנורזחרעּביא ןייק טינ זיא'ס

 רע .ּביוהנָא ןיא ךיילג קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא סָאװ ,דנַאטשוצ-טימעג

 טינרָאג זיא סָאװ ,סנױזַא סעּפע ךַאֿפניא רע טגָאז לָאמַא רעדיוװ ןוא) טגָאז

 :(ךַאֿפנײא

 ,ןעזעג גרַאװ ןטצעל םייּב טָאה ןּברק רעד סָאװ ןוא
 .ןלייצרעד טינ םענייק רַאֿפ טנייה רענייק ןעק
 ןעּפ רעד טימ ןכַאמ ןכייצ ַא םיוק ןענעק רימ
 .ןלייא ריֿפ עשרבק סנטנַאקַאּבמוא םעד םורַא

 יייוו יד ןיא זדנוא רע טזייוו ,ןכייצ םעד טָא ןכַאמ וצ זיא סע רעווש יו

 :ןזרעֿפ עקידנסילש ,עקידרעט

 טעלג ַא ,טסײרט ַא םּתס טימ טמוק סע רעוו ןוא

 ,ןּברָאטשעג רעמַאקדזַאג ןיא זיא סָאװ ,םעד ןוֿפ תוכז ןיא

 אטח-לע טסױוֿפ רעטרַאה טימ ךיז ןגָאלש רעירֿפ לָאז

 .ןּברק רעד טַאהעג טָאה'ס יוװ ,רעמ ןּבָאה ןלעוו רַאֿפ
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 רע ,"טעלג ַא ,טסיירט א םֹּתס טימ, טינ זדנוא וצ טמוק קיווייל רעּבָא

 םעדיטָא ןוֿפ ךיז ןעײרֿפַאּב וצ ןכוז ןייז טימ ןוא ליֿפעג-דלוש ןייז טימ טמוק

 וצ טמוק רע .גנַאגסיױא ןַא ,קורדסיוא ןַא םיא רַאֿפ ןעניֿפעג ךרוד ליֿפעג

 טקנוּפ םעד טָא וצ ...אטח:לע ןייז --- ןוא אטח ןייז טימ קיטייצכיילג זדנוא

 ,זיא ,ןגָאז טלָאװעג לייוורעד ּבָאה ךיא סָאװ .ןרעקמוא ךָאנ ךיז רימ ןלעוו

 טָאה ןּברק רעד סָאװ; זַא ,קידנסיװ ,ךוּב םענוֿפ דיל ןטשרע םעניא ןיוש זַא

 ,ףלייצרעד טינ םענייק רַאֿפ טנייה רענייק ןעק ,ןעזעג גרַאװ ןטצעל םייּב

 טינ, םצע םעדיטָא "גנולייצרעד. ןייז ןוֿפ עמעט רעד רַאֿפ טעָאּפ רעד טכַאמ

 ךס ַא ןיא ךיוא סע טוט רע ןוא ,"ןלייצרעד טינ םענייק רַאֿפ טנייה ןענעק

 .רעדיל ,עקידרעטייוו ,ערעדנַא

 רָאג זיּב "ןלייצרעד ןענעק טינע סָאד רע טכַאמ ייז ןוֿפ םענייא ןיא
 -כעמנָא זיא ןיילַא טָאג זַא ,טלייצרעד רע סָאװ ,םעד ךרוד ךעלדליּב ןוא טלוּב

 טָאג ןעזעג גרַאו ןטצעל םייּב טָאה ןּברק רעז סָאװ ,"ןלייצרעד, וצ קיט

 .רעמוטש ַא -- טעָאּפ םוצ ךיז טזייוו ןיילַא

 ןיא ןרָאװעג טנָאמרעד טינ טֿפָא ױזַא ןיוש גנַאל זיא ןעמָאנ סטָאג ,בגא

 עלַא טעמּכ .ןרָאי עקידנרטסעל-טָאג יד-טָא ןיא יו ,עיזעָאּפ רעשידיי רעד

 ןוא ןהנעט ןוא ןדייר רעדיו ןעמונעג לָאמַא טימ ןּבָאה רעטכיד עשידיי

 "פמעט, יד לייוו ,רַאֿפרעד רָאנ טינ זיא סָאד ןוא .לוכיבּכ ,םיא וצ ןעיירש

 -- ,עמעט עשידיי עלענָאיצידַארט ,עטלַא יד ,ןעמונעג ךוּת ןיא ,ךָאד זיא

 ,ןליֿפ עלַא לייוו ,רַאֿפרעד ךיוא זיא סָאד ,עמעט-הכיא ןוא -תוניק עקיּבייא יד

 ָאד זיא סע ּביוא -- ,ץלַא ןוֿפ ןיז םצע רעד ןוא ץלַא טרירעגנָא טרעוו ָאד זַא

 -עד טרעוו ןײלַא ךיז ןוֿפ יו ױזַא .ןּבעל ןוֿפ לייט ַא סעּפע טינ ןוא -- ,ןיז ַא

 ,ןושל סטלעוװ רעצנַאג רעד ףיוא טצעזעגרעּביא טרָאװ עשידיי סָאד רעּביר

 םיא וצ טשינ ּביוא ,ןדייר ןעמ לָאז ןעד ןעמעוו וצ .ןושל סטָאג זיא סָאד סָאװ

 ?ןיילַא סיא טימ טינ ּביוא ,ןהנעטסיוא ךיז ןעמ לָאז ןעד ןעמעוו טימ ?ןײלַא

 :קיווייל .ה טגָאז יו

 ,רעֿפַאשַאּב ,ריד טימ ץלַא ךָאנ זיא ןוּבשח רעד

 .ָאטינ טסיּב וד זַא ,תמא זיא'ס ןעוו וליֿפֲא

 -- ךיד טנקיײלרַאֿפ טינ ןשטנעמ ןּבָאה'ס ליֿפיװ ןוא

 ,ָאד ןובשח ףיא ץלַא ךָאנ וטסיּב

 ןענָאמ וצ ריד ןוֿפ ןוא ןטעּב וצ ריד ייּב

 ..העש רעטלױוגרַאֿפ-טױט רעזדנוא ןיא

 .רעֿפַאשַאּב ,ריד טימ ץלַא ךָאנ זיא ןוּבשח רעד
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 יז ,ןוּבשחו-ןיד ןענָאמ וצ ףיוא טינ ןרעה ,ןענָאמ ןטעָאּפ עשידיי ןוא
 רעד ןוא -- ןדָאטעמ יד ןענייז ןדײשרַאֿפ יוו רעּבָא .ןוּבשח ןייא עלַא ןריֿפ
 רעד ןוֿפ רַאה ןטימ ,טלעו רעד טימ ךיז ןענוּבשח רעייז ןוֿפ -- לּכהיךס
 ןוא ןעמטיר עכעלגעמ עלַא טצונ קיווייל .ה .ןיילַא ךיז טימ ןוא -- טלעוו
 ...זַא ,ןזייוו וצ ףיוא רעטרעוו עכייר ןייק טינ ןֿפוא ןטסכייר ןֿפױא טריניּבמָאק

 :טינ טמיטש ןוּבשח רעד

 ,םילּכ עלַא ךיז לענש ןּבָאה ןכָארּבעגֿפױא

 ?טקעלפטנַא קיניױועניא רעייז טָאה סָאװ רעּבָא

 םלוע-תיּב ךָאנ םלוע-תיּב ןוא סנוויוא-םונהיג

 .טקעדַאּב שַא-רעּביײל ןוֿפ טכיש ַא טימ

 גנונַאֿפש רעד ןוֿפ ןוא שטנעמ !וטימ תוֿפתוש ןייד ןוֿפ

 .קענַאדיַאמ ַא ,רעלטיה ַא טזָאלעגסיױא ךיז טָאה

 גנונָאמ ןייז זיא .טָאג סיוא זיא סָאװ ,טָאג ַא ןוֿפ ןוּבשח טנָאמ קיווייל

 ךיז רַאֿפ רע טעז סעיזיוו ענייז ןוֿפ רענייא ןיא .רעזייּב ךָאנ ,רערעטיּב ךָאנ

 ...דרוי רענעֿפלָאהַאּבמוא ןַא ןוא רעטקידלושרַאֿפ ַא ןייטש ןיילַא טָאג

 ןַאמערָא ןַא טכַאנ ןטימ ןיא ןײירַא בוטש ןיימ ןיא זיא טָאג

 ,ןַאּפשש ןקידנעלכיורטוע ַא טימ ,ןדימ ַא טימ

 ,רעמולש ןדנילּב ןיא םענעגיוצעגנייא ןַא גיוא ןַא טימ

 .רעמוטש ַא גנוצ ַא טימ ןוא רעקיטשרָאד ַא פיל ַא טימ

 רעד ןיא טלַאטשעג עיינ ןייק טינ זיא -- דרוי ַא ,ןַאמערָא ןַא -- טָאג
 טָאג רעּבָא ,("טָאטש-הטיחש; סקילַאיּב ןוֿפ יז ןענעק רימ) עיזעָאּפ רעשידיי
 ַא סקיווייל רעֿפַאש-סָאטימ םעד זיא סָאד -- "רעמוטש ַא גנוצ ַא טימ, --
 זַא ,וצרעד טניואוועג ןענייז רימ .ןימ םעיינ ַא ןוֿפ סָאטימ-טָאג ַא .סָאטימ
 דַאּפ םעד רעדָא סאיבנ םעד ןרירנָא טָאג לָאז ליוק ןקידנענערּב ןייז טימ

 טימ -- ,ןסָאלשעג ייז ןטלַאה רעמ ןענעק טינ לָאז רענעי ןוא -- ןפיל סטע
 -רַאֿפ רָאג זיא ָאד רעּבָא .רעצרעה עכעלשטנעמ ןענערּב רע לָאז דייר ענייז
 טמוק םימחר; -- רָאנ ,טרָאװ סטָאג זיא גנוצ סנשטנעמ ןֿפױא טינ :טרעק

 ?ריא ייּב רע טעּב סָאװ ןוא --- ,"גנוֿפַאש ןייז ייּב ןטעּב רעֿפעש רעד

 ,ךורּפשע רעקידרעגניֿפ סטָאג טעּב ,רימ ףלעה

 ךוז ךיא ןוא .עלַא ,רעטרעוו עלַא ןרױלרַאֿפ ּבָאהיכ

 ,ןכַאװש ַא -- ןייז לָאז ,גנַאלק ַא ןוֿפ טײדנָא ןַא שטָאכ

 .ןכַאז וא שטנעמ ןוֿפ ץרַאה סָאד יינ סָאד ןוֿפ ןדניצוצנָא
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 ןוא םערָא דניק-ןשטנעמ ןטימ ךיילג ,ןקילַאיּב ייּב יו ױזַא טינ ,זיא טָאג = |
 ,גנוֿפַאש ןייז יוװ ,ןלַאֿפעג רעקירעדינ ךָאנ זיא טָאג סקיווייל :ךיז ייּב ןלַאֿפעג
 ;ןטּפשמ רָאג םיא לָאז שטנעמ רעד זַא ,טכער םיא ייּב זיא סע ןוא

 ןיֵלַא ךיז טפשמ וצ ףור ,םלוע-ארוּב רעד ,ךיא
 :ןייטש וצ טכיזעגנָא ןייז רַאֿפ טֿפוש ַא ךוז ךיא ןוא
 -- ןכַאמ ךיז ןוֿפ ןזָאל רַאֿפ ןַא עלַא ךימ טגָאלק
 ןכַאווש ַא ןַאמערָא ןַא טָאג-רעיײֿפ ןקידרוּביג ַא ןוֿפ

 טניה-ךשטנעמ זַא ,ןזָאלוצ רַאֿפ ךימ טּפשמ

 .טניזעגזיוה סלארשי טיט ףיוא ןסעֿפױא ןלָאז

 ,רעֿפעלשרַאֿפ ךימ ןוא ןיירַא ןוויוא דזזַאג ַא ןיא ךימ ףרַאוװ

 .רעֿפעשַאּב םענעזעוועג םעד ,רעלטעּב ןעמוטש םעד ,ךימ

 ַא ןוא רעכעלטנייוועג וצ ַא רשֿפא טָאג רַאֿפ זיא "טניה-ןשטנעמ, ,ןונ
 טינ ןתמא רעד ןיא ךָאד ךיז טדער סע רעּבָא .קורדסיוא *רעלענָאיצָאמע, וצ
 רַאֿפ ןענעֿפע קידנלעוו סָאװ ,טטָאּפ םעד ןגעוו רָאנ ,םלוע-ארוּב םעד ןגעוו
 לָאז רע ןעוו זַא ,זדנוא רע טגָאז ,טייקמוטש ןייז ןוֿפ םוהּת ןצנַאג םעד זדנוא
 -רעגניֿפ, ןטימ) רעגניֿפ יד טימ ןזיוועג רע טלָאװ ,ןיילַא לוכיבּכ ןייז וליֿפַא

 -- זַא ,("ךורּפש ןעמוטש ןקיד

 ,םלעטשרַאֿפ ךורּפש ןיימ טייטשרַאֿפ סָאװ ,רענייא וטסיב

 טלעוו רעד רָאג רַאֿפ זומ ךיא ,רימ קיניו סָאד זיא

 ,רעטצניֿפ רעד ןיא עמַאס ןיא דלוש ןיימ ןעיירשסיוא

 (* .עטסדנימ סָאד טרָאװ סָאד גנוצ ןיימ ףיוא טינ ּבָאה ךיא -- ןוא

 :יירעלטעּב ַא טימ ןעמוקעג ריד וצ טָא ךיא ןיּב

 !ײלטנַא רעדָא קנעש .םלועיארוּב םעד טרָאװ ַא קנעש

 ,עדייּב ןפיל יד ףיוא רימ טרָאװ ַא ףױרַא גייל

 .ןדער ןעמענ רעדיוו ןלָאז ייז --- ןָא יז דניצ

 סָאװ טנייה ,ןעשעג זיא סָאװ ,סָאד רַאֿפ רעטרעוו ןייק טינ טָאה ןיילַא טָאג
 -- ןעוו ?טרָאװ סנשטנעמ םעד ןּבָאה ןיוש ןעק עדרעוו ַא רַאֿפ

 ,רעטֿפָא רעדיל עיינ סקיווייל ןיא ךיז ןֿפערט ןסנַאנָאסַא עשירֿפ עניױזַא (*

 .עטלַא יד ןיא יװ
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 ,ךרע רעזדנוא ףיוא רעגניז יד סוטש ןרעוו סע

 ?טרעהרעד ןרעוו טשרע טייקמוטש ןיא ייז ןלעוו רשֿפא

 ,רֶע טכַארט ,רשֿפא :ויטָאמטײל סרעגניז םעד ןרָאװעג טייקמוטש זיא

 רע סָאװ ,זיא רעדנואו רעד ןוא ?טרעהרעד ןרעו טייקמוטש ןיא רע טעוװ
 זיא ,טרָאװ ןוֿפ טייקמוטש ןיא טינ בוא -- טרעהרעד טייקמוטש ןיא טרעוו
 ...טייקמוטש ןוֿפ טרָאװ ןיא

 ליו רע .רעדיל עטסטנעװקָאלע סקיווייל רעּביא טגנעה טייקמוטש יד
 טימ .טייקמוטש -- ענעגייא ןייז ןוא --- סטָאג ןייז רבוג --- טינ ןעק ןוא --
 סָאד ;ןעקנוֿפ סױרַא רעטרעװ ןוֿפ טגָאלש רע טֿפַאשרעטסיימ ַא רַאֿפ סָאװ
 ןעגנעה, ןּביילּב ייז ןוא ,ןגָאלשסױרַא טינ רעטרעוו יד ןוֿפ רע ןעק טרָאװ
 ,סעקַאטַא עטסקיטומ יד ןרָאװעג ןענייז רעדיל ענייז ..."טײקטמוטשרַאֿפ ןיא
 "עג זיא סע ןעװ טָאה ,ןײלַא ךיז טימ ךיז קידנעלגנַאר ,גנולֿפײװצרַאֿפ סָאװ
 ...טכַאמ

 עג סע זַא ,טינ טעָאּפ רעד טּביײלג -- ,וויטָאמ-טייקמוטש ןייז וצ יירט
 סע ."טרעהרעד רע טרעװ טשרע טייקמוטש ןיא, זַא ןוא רעדנואוו ַא טעש
 :קידנגערֿפ (ךיז טרעטייל ןוא) ךיז טקינייּפ רע סָאװ ,סיוא טינ טכַאמ

 ,לגילֿפ ןוא םולח ריד טמוק סָאורַאֿפ

 ?לגיפשש ןיא םינּפ ןייד ןוֿפ טכיל ןוא

 ?גנואווע ןוא טייהיירפ ריד טמוק סָאוורַאֿפ

 ,סנ ןוא רעדנואֹוו ריד טמוק סָאורַאֿפ

 גנול ןייד טרעּביֿפעג טינ טָאה'ס ּביוא

 ,תמ ןשידיי ַא ןוֿפ זַאג טימ

 ,רָאנ טרָאװ ַא קענַאדיַאמ ךיוא טּביילּב'ס ּבױא

 ?רָאנ טרָא ןַא סעּפע ןוֿפ ןעמָאנַא

 סנטסקיצניוו -- קענַאדיַאמ זיא ,"לגילֿפ ןוא םולח, סטעָאּפ םעד קנַאד ַא

 רעּבָא .טרָא ןַא סעּפע ןוֿפ ןעמָאנ ַא טינ ,רָאנ טרָאװ ַא טינ -- עיזעָאּפ רעד ןיא

 טסיירט ןייק ,"קענַאדיַאמ,, דנואוו רעד ןוֿפ גנולייה ןייק טינ טרָאֿפ זיא סָאד

 םעד ןיז ןייק טינ טיג סָאד .עקנילּבערט טסייה סָאװ ,םוקמוא םעד ףיוא טינ

 יַארט רעד טּביילּב סע ןוא העש "רעטלורגרַאֿפ-טיױוט, רעזדנוא ןוֿפ ןיזמוא

 ,םזיגַארט רעד ,ה"שּת -- ש"ּת יו ,טייצ ַאזַא ןיא ןֿפַאש ןשיטעָאּפ ןוֿפ םזיג

 ןוֿפ רעדנואוו זדנוא טיג עיזעָאּפ :ןרָאװעג טנָאמרעד רעירֿפ ןיוש זיא סָאװ

 ,רעדנואוו-סטייקכעלקריוו ַא ףיוא ןטרַאװ עלַא רימ ןוא טעָאּפ רעד תעּב ,טרָאװ

 ןכַאמ ייז רָאנ ,עקנילּבערט ןוא קענַאדיַאמ ןרימילּבוס טינ לָאז סָאװ ,סנ ַא ףיוא
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 -ציא יד יו ,"העש רעטלױרגרַאֿפ-טיוט, ַאזַא ןוֿפ טעָאּפ רעד .ךעלגעממוא

 ןוא ,"ןּברק ןוֿפ דיל. םעד ץוח ַא ,ןעגניז טינ רעדיל ערעדנַא ןייק ןעק ,עקיט
 ,טגָאזעג יו ,זיא ."ףרַאד סע רעװ טינ סייו ךיא -- ןּברק ןוֿפ דיל סָאד;
 "יוו ןטסקינייוװעניא םעד-טָא ןוֿפ ךיז ןעײרֿפַאּב וצ טייקכעלגעמ עקיצנייא יד

 טעָאּפ סיוא ןרעוו קידנענעק טינ .,דיל ַא ןכַאמ ןײלַא םיא ןוֿפ --- דנַאנַארעד
 רעד טָאה -- טעטילַאער רעקידנקירד רעד ןוֿפ ןֿפױלטנַא קידנעלעוו טינ ןוא

 -עג -- געװסױַא ןַא ןוֿפ ןלעֿפ סָאד ןקירדסיוא :געווסיוא ןייא רָאנ רעטכיד
 -עג וליֿפַא,) רעטרעוו ןוֿפ טײקיסַאּפ-טינ רעד רַאֿפ רעטרעוו עקיסַאּפ ןעניֿפ
 ,("סָאמ ןוא רדס ליוװ ,דיל ַא ןיא קיווייל טגָאז ,יירש

 -- ׁש"ּת ןוֿפ הֿפוקּת רעד ןיא ןזועֿפ ענייז ןוֿפ ךס ַא ןיא קיווייל טוט סָאד

 .ה"שּת
 יד-טָא זיא -- ערעדנַא ןיא ,סע רע טרעײלשרַאֿפ ייז ןוֿפ עקינייא ןיא

 :רעגייטש ַא ,עטעקַאנ ַא טינ-רעיש .,ענעֿפָא ןַא ענייז גנומיטש

 ,דַאילס רעד גירק ןוֿפ רימ רעטניה ַא

 ,ּבָאר יװ ןענעטָאש רעטרעוװ ןוא

 ,דנו-ענ יצ ור -- רימ סנייא ץלַא

 .ןּבָאה טינ רעמ רעטרעוו ןייק ףרַאד ךיא

 טסיוו דעד ןיא ןעיײרש רעטרעוויד

 -- ,ןעגנולשרַאֿפ טסיוו רעד ןיא ןרעוו ןוא

 טסיזמוא ךיוא טרָאװ ןיימ טינ טָאה יצ

 ?ןעגנוזעג טָאה סע זַא ,טמולחעג

 ,טליֿפרעד רעצ סנטייווצ ַא שטנעמ ַא

 ,טרעטסעוושעג ןוא טרעדירּבעג ןייז ליוו

 ,טליש ןוא טרָאװ טמוק לָאמַא טימ ןוא

 .טרעטסעל ןוא טרָאװ טמוק לָאמַא טימ ןוא

 רשֿפא ,עטעקַאנ ַא זיא -- "ןּבָאה טינ רעמ רעטרעוו ןייק ףרַאד ךיא;

 :זיא דליּב קידעּבעל ןוא לעניגירָא ןַא רַאֿפ סָאװ רעּבָא ,הרוש עטעקַאנ וצ ַא
 רעד ואוו ,גירק ןגעוו ךָאד ךיז טדער סע) יןעּבָאר יו ןענעטָאש רעטרעוו;

 רעד ןוֿפ לייט ַא זיא ,םיגורה יד ףיוא ּפָארַא ךיז ןזָאל סָאװ ,ןּבָאר יד ןוֿפ ןטָאש
 טקירדעגסיוא ףרַאש .(עמַארָאנַאּפ// :טױט רעקיטכיר ,רעדָא/ -ןּבעל
 (סטעָאּפ םעד ךיוא ןוא) סנשטנעמ םעד ןשיװצ הריּתס יד ךיוא ָאד זיא
 -עג ןוא טרעדירּבעג םיא טימ ןייז טושּפ ןלעװ ןוא רעצ סנטייווצ ַא ןליֿפרעד
 יד -- ,טרָאװ ןייז ןוֿפ ןרעטסעל רָאג רעדָא ןטליש םעד ןוא -- טרעטסעווש
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 רע יוװ ,םעד ךָאנ ףרַאש סרעדנוזַאּב רָאג ןרָאװעג ןקיווייל ייּב זיא סָאװ ,הריּתס

 .."טשוקעג ןרעוו ליוו טכיזעג סעדעי, זַא ,טליֿפרעד טָאה

 ַא ןרָאװעג זיא סָאװ ,"גנַאזעג ןוֿפ דלוש יד, -- דלוש ןייא זיא סָאד
 רעדיל עיינ ענייז ןוֿפ וויטָאמ רעטייווצ ַא .ןעגנַאזעג עיינ סקיווייל ןוֿפ וויטָאמ
 זיא סָאװ ,וויטָאמ רעד זיא סָאד .ןײזטסואווַאּב-דלוש ןייז וצ ךייש ךיוא זיא
 ךיא ןיּב עקנילּבערט ןיא; :ךוּב ןוֿפ ןעמָאנ םצע םעניא ןרָאװעג טקירדעגסיוא
 דיל סָאד, טגניז רע סָאװ ,קידלוש ךיז רע טליֿפ רָאנ טינ ."ןעוועג טינ
 סנּברק ןענערּב'ס ואוו ,ןײרַא םַאלֿפ ןיא ןֿפרַאװ; וצ סע טָאטשנָא ,"ןּברק ןוֿפ
 ןּברק רעד ואוו ,טרָאד טינ זיא רע סָאװ ,ןעקנעש טינ ךיז ןעק רע ."רעדילג
 .ןּברק ןייק טינ ןיילַא זיא רע סָאװ -- ,זיא

 ןייז ןוֿפ לייט רעסיורג ַא .וויטָאמ רעקידנענַאגנַאל ַא סקיווייל זיא סָאד

 ,ןדייל ךָאנ טשרָאד ןקידנענערּב ןייז ןוֿפ גנוליטש עשירעלטסניק ַא זיא עיזעָאּפ
 יַאֿפרעד רעכעלטנייוועגרעסיוא ןייז ןוֿפ קורדסיוא רעשירעלטסניק ַא ךיוא יו
 -טסּבלעז ןוא ןייּפ ןוֿפ רעגניז רעד ןעוועג ןיוש גנַאל זיא רע .ןדייל ןיא גנור
 רע זיא טציא ,ןייז וצ טרעהעגֿפױא סע רע טָאה טייצ עסיוועג א .גנוקינייפ
 יי רעטנענ ךָאנ ןוא --- ןרָאװעג טנעָאנ םיא זיא רעדיוװ .ןרָאװעג רעדיוו סע
 -עצ ַא ןוֿפ ךעלּברעש טימ) ךעלּברעש טימ טצַארק סָאװ ,בויא --- רעירֿפ
 טרעטַאמ סע יװ רעמ ךָאנ ןוא .המשנ ןייז ןוֿפ ןדנואוו יד (טלעוו רענעכָארּב
 ןטרָאד זיא רע סָאװ ,(ךיז טקינייּפ רע ןוא) םיא טקינייּפ ,עקנילּבערט םיא
 ןייז טרעוו עיזעָאּפ :עקנילּבערט ענעגייא ןַא ךיז טֿפַאש רע ןוא .ןעוועג טינ
 ןײלַא ךיז רע טריֿפ דיל ןייז ןיא ;עירָאטַאמערק ןייז---דיל סָאד ,רעמַאקדזַאג

 ..יהדקע רעד וצ

 ןוֿפ דיל, ןכָאנ --- ךוּב ןיא דיל עטייווצ סָאד "הדקע, זיא קילעֿפוצ טינ

 ןטשרע םעניא .ןטשרע ןֿפױא רעֿפטנע ןַא יו ױזַא זיא דיל עטייווצ סָאד ."ןּברק

 דיל סָאד , גנוצ ןייז ףיוא ןענערּב ןעק יװ ,ןײלַא ךיז טגערֿפעג רע טָאה --

 קענַאדיַאמ ןוא עקנילּבערט; -- ןענערּב זומ ןיילַא גנוצ יד ןעוו ,"ןּברק ןוֿפ

 ןיא) ןילַא ךיז רע טריֿפ עגַארֿפ רעד ףיוא רעֿפטנע ןַא יו ..."ןֿפָא ןעייטש

 ,רעטָאֿפ ןייז טָאה ןקחצי יװ ןריֿפ םיא טֿפרַאדעג ...הדקע רעד וצ (דיל ןטייווצ

 -- רעּבָא

 ןעמענ טינ ףרַאש יד טעװ רעטָאֿפ ןיימ
 ,ּבײל ןיא רעמ ןױש ַאטשינ זיא רע
 ,ּבײלּברעּביא ןייז -- ןוז רעד -- ךיא ןיּב
 ןעמעשרַאֿפ טינ ןטַאט םעד רָאט סָאװ
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 טכילֿפ עלוֿפ ןייז ןָאט טעוו ןוז רעד

 ,ןּבעל ןייז ןייז שדקמ טעוו ןוא

 טכיזעג ןייז ןוֿפ טכיל סָאד טעװ רע

 .ןּבעגרעדנַאנוֿפ ץרַאה ןייז רָאג ןוא

 רע .קחצי ןּביילּב רעּבָא טעװ רע .םהרבא ךיוא ןייז טעװ ,קחצי ,רע

 ןטעּב ןוא ,ךָאי ןטסרעווש ןיא ךיז ןָאטנָא ןוא ןרעוו ןוז-רוכּב; רעדיוװ טעוו

 סָאד טלָאװ ָאד ..."ןרעטש ןוא דמַאז יו לָאצ ןיא ןייז וצ ךָאנ ןטעּב ןוא ךָאנ

 ױזַא ךיז ןעק קיווייל .טינ ךיז טקידנע סע רענָא ,ןקידנע טנעקעג ךיז דיל

 קירוצ םוא ךיז טרעק רע ,גנוּבעלרעּביא-הדקע רעד טימ ןדייש טינ לענש

 :טּבײרש רע ןוא ,עלָאר-קחצי רעד ןיא ןייז וצ טשרָאד ןקיּבייא ןייז וצ

 -- הדע סטָאג ןוֿפ רענייא ןרעוו וצ
 ינ סָאד ןוֿפ רעדיװ ךיא ףרַאדַאּב
 הדקע רעד וצ ןייג ןזָאל ךיז
 .ײּברַאֿפ לעוש סעמַאמ רעטוג ןיימ

 ןלעֿפ טינ רָאה ַא לָאז -- קחצי יו

 ,רעסערג טינ ןוא רענעלק טינ ןיּב ךיא

 רעסעמ סָאד גָארט ךיא ,ץלָאה סָאד גָארט ךיא

 .לעוװע סעמַאמ רעד ןוֿפ רעטייוו ץלַא

 ,רענייטש ןוא דמַאז ךרוד ןיילַא ןַאּפש ךיא

 ץלָאה םעד ,ַאֿפרעײֿפ יד גָארט ךיא

 ,ץלָאטש ןקידהענכה ַא טימ

 .רענייּב עדימ ענעגייא יד גָארט ךיא יװ

 י-נעזרעּפ רעמ ךָאנ ,טערקנָאק רעמ ךָאנ טרעוו הדקע עשילָאּבמיס יד ןוא

 :שיריל ךעל

 יו ייס ךיא ןיּב געוו ןצנַאג ןיא

 ,רוטּפ טינ לָאמנייק ןיילַא ךיז ןֿפ
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 -- רעטָאֿפ רעד ךיוא ןוא ןוז רעד ןיּב ךיא

 ?ינק רָאּפ ןייא רַאֿפ טסַאל ליֿפוצ טיג

 ,ףרַאדַאּב ךיא יו ץלַא זיא'ס ,ןיינ ,ןיינ

 ןעמַאװצ םהרבא ןוא קחצי ןיב

 ,ףרַאש -ףלח יד ןײלַא ןיּב ךיא

 .ןעמַאלֿפ יד -- ןיילַא ,ץלָאה סָאד -- ןייפַא

 ,הילע וצ -- ןעייג ןרָאי יד

 ,ָארג ןיוש ךרוד זיא ּפָאק ןיימ ןעוו ןוא

 ,העוש עלעה ענעי ךיא ךיירגרעד

 .הירומ גרַאּב ןוֿפ ּפָארַא טכיול סָאװ

 ,ןעגנוֿפַאש עטסשיריל-שיטַאמַארד סקיווייל ןוֿפ ענייא רָאנ טינ זיא סָאד

 שיטסירעטקַארַאכ .רעדיל עטסשיטסירעטקַארַאכ ענייז ןוֿפ סנייא ךיוא זיא'ס

 -טסּבלעז ןוֿפ קיריל רעד -- קיריל רעקילָאמַא ןייז ןוֿפ וויטָאמטייל םעד רַאֿפ

 .ץרעמש-טלעוו ַא זיּב ןּביוהרעד ןוא טרימילּבוס טרעוו סָאװ ,ןייּפ

 -- ןוויטָאמ עקילָאמַא ענייז ןוֿפ םענייא וצ קירוצ ךיז טרעקעגמוא
 יד ןוֿפ םענייא ןדנעװאוצנָא ךיוא ןּבױהעגנָא רע טָאה ,ןדייל ןוֿפ וויטָאמ םעד

 -- רָאי רע-20 יד ןיא טּפיױהרעד ,טצונַאּב לָאמַא טָאה רע סָאװ ,ןדָאטעמ
 -יעינָאריא ןוא םזַאקרַאס ןוֿפ דָאטעמ םעד

 ,ןיֿפ-ךעלטעג זיא םורַא ץלַא
 ,פעק עמורֿפ טימ ךיז ןעלקָאש רעדלעוו
 ּפעטס ןדעי רעּביא ןוא גרעּב עלַא רעּביא
 ,ןדָאהַארַאק ןיא ךיז ןטניוו ןעיירד
 ןדָאלעגנָא ,רעטיױל זיא ןוז יד ןוא
 ,ןעמַאלֿפ ןוֿפ סוגרעּביא ןַא טימ
 ןעמַאטש רעקַאלֿפ רעייז ןוֿפ סָאװ
 ...קענַאדיַאמ ןוֿפ ןעגנוצרעיײֿפ עלַא
 גונעּת-עיציזיווקניא ןיא ןײגרַאֿפ וצ
 טַאהעג ןיוש ןּבעל ןיימ ןיא ךיא ּבָאה
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 יײטוע ךיא ןוא ,טָאּבנָא ןייא טינ

 ייר ןיא טלעוו רעד ןוֿפ רעגַאל םעד יב

 .טַאדידנַאק-עקנילּבערט רעטנכיײצרַאֿפ ַא

 ("טַאדידנַאק-עקנילּבערט ַא;)

 -עלדײמרַאֿפמוא ןַא זיא טײקשיטסַאקרַאס עטֿפרַאשרַאֿפ ןוא עטיינַאּב יד
 רעירֿפ זיא סע ןכלעוו ןגעוו ,ליֿפעג-דלוש ןטלּפָאט םעד ןוֿפ טַאטלוזער רעכ

 ןעוו ,טרָאװ םוצ ךיז ןדנעוו ןרַאֿפ קידלוש ךיז ןליֿפ םעד -- ,ןרָאװעג טדערעג
 ןייז ןוֿפ דלוש, רעד ,סנטייווצ ןוא ,סנטשרע -- סעּפע ןָאט --- זיא טכילֿפ יד

 ןענייז םירבא עניימ ןיא עקנילּבערט ןוֿפ ןעמַאלֿפ יד סָאװרַאֿפ ,דלוש ןיימ ---

 ןריזינָאריא וצ ,טלעוו רעד ןוֿפ קזוח ןכַאמ וצ ןּביײהנָא זומ ןעמ ."ןײרַא טינ
 ןעמ סָאװ ,רעדיל יד רעּביא ןוא ןיילַא ךיז רעּביא ךיוא ,רעטעג עריא רעּביא

 -- ןעוו ,טדייל ןעמ סָאװ ,זדייל יד רעּביא ןוא ,טּביירש

 ,םילּכ עלַא ךיז לענש ןבָאה ןכָארּבעגפיױא

 ?טקעלּפטנַא קיניױועניא רעייז טָאה סָאװ רעּבַא

 םלוע-תיּב ךָאנ םלועי-תיּב ןוא סנוויוא-םונהיג

 ..טקעדַאּב שַא-רעבייל ןוֿפ טכיש ַא טימ

 גנונַאּפש רעד ןוֿפ ןוא שטנעמ ןפטימ תוֿפתוש ןייז ןוֿפ

 .קענַאדיַאמ ַא ,רעלטיה -- ַא טזָאלעגסיוא ךיז טָאה

 סָאװ ,טעָאּפ רעד ןגָאז לָאז סָאװ זיא ,ןזָאלעגסױא ךיז טָאה סָאד ּביוא

 םעד ןוא "ןשטנעמ ןטימ זתוֿפּתוש, סטָאג קיווייל .ה .יו ףיט ױזַא טליֿפ
 ,טָאג וצ ןוא ןיילַא ךיז וצ ןגָאז רע לָאז סָאװ ?טָאג טימ תוֿפּתוש סנשטנעמ
 :טינ ּביוא ,(*רעֿפַאשַאּב ,ריד טימ ץלַא ךָאנ זיא ןוּבשח רעד ,) "ףּתוש , ןייז

 ,ןיױו טימ טליטשעג ןטשרָאד עניימ

 .קינָאה א ךלימ טימ סרעגננוה עניײימ

 -- ןייפ ןוא רעצ -- רעבָא סוחי ןיימ רָאג ןוֿפ

 .קינָארכ ַא זילּב טזָאלעגרעּביא רימ וטסַאה

 ,ןילַא קינָארכ יד ןרָאװעג זיא
 ,עקנילּבערט ַא ןוֿפ קינַארכ יד רליֿפַא

 ןײג סכעלײרֿפ ַא לָאז טלעוו -- ליפשוצ ַא
 .עקנירעטַאק רעטלַא ןַא ןוֿפ ּפמיר ןרעטנוא
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 :םַארג םעניא וליֿפַא עינָאריא רעד ןוֿפ טייקרעטיּב יד ןליֿפ רימ ןוא
 !םטיר טיײיּברַאֿפ סָאװ ,"ּפמיר, ןיא וליֿפַא ,"עקנירעטַאק -- "שקנילּבערט

 ,סױא טייג סםַאלֿפ ןיא ןוז יד רעמ סָאװ

 ןעמלַאּפ ןטײרּפש סע ור רערעמ סָאו

 סױרַא טצנַאט'ס יו ,ךיא עז רערעמ ץלַא

 .ןימלע-תיּב ןשידיי רעזזנוא ןוֿפ ץל-טלעװ ַא

 טרָאּפ "ןעמַאלֿפ, ןוא "עקנירעטַאק, וצ םַארג ַא זיא "עקנילּבערט; זַא
 רימ ןוא .ץל-ןטלעוו ַא ןצנַאטסױרַא טרָאד ןוֿפ זומ ,"ןימלעיתיּב, טימ ךיז
 ןשידיי םעד, יא דָאירעּפ ןקיזָאד םעד ןיא עיזעָאּפ סקיווייל .ה ןיא ןעעז
 םעד-טָא -- ,סױרַא םיא ןוֿפ טצנַאט סָאװ ,ץל"ןטלעװ םעד יא ,"ןימלע-תיּב
 ןוֿפ רַאה םעד ,רַאה ןייז וליֿפַא ןעמירקרעּביא געמ סָאװ ,רַאנ-ףיוה ןשילמיה
 -טלעוו רעד-טָא -- רעֿפעשַאּב ןטימ ךיז ןטּפשמ סָאד-טָא ןוא ...ןרַאה עלַא
 -ייל ןיא זיא --- עינָאריא-טלעוו ,סַאּפש-טלעװ ןרָאװעג זיא סָאװ ,ץרעמש
 ןילַא טעָאּפ רעד זיא רָאנ טינ .ךַאז עטֿפָא ןַא רעייז רעדיל ךוּב םעיינ סקיוו
 ןיא ןעוועג טינ זיא סָאװ ,דיי ַא יו ,סנטשרע :קידלוש לָאמ ייווצ --- קידלוש
 -ַאק ןשיצַאנ ןיא; ןעוו סָאװ ,טעָאּפ רעשידיי ַא יו ,סנטייווצ ןוא ,עקנילּבערט
 רעד ,ךיא ןיּב ,עגר רעקיּבלעז ןיא -- ,ןדיי עטּפשמרַאֿפ ...ןעמ טנערּברַאֿפ רעמ
 -טג עכיילג טימ ,רעמַארג רעד תורוש ענעטסָאמעג עכיילג ןוֿפ ,רעמַאדרַאֿפ
 סטָאג ,טעָאּפ םעד ,סע טסייה ,רָאנ טינ -- ,"ןדירֿפוצ תורוש ענעטסָאמ
 ַא ףיוא עידָארַאּפ ַא וצ ,הרוּת-ןיד ַא וצ ןֿפור ןעמ ףרַאד ןיילַא טָאג --- ,ףּתוש
 -- לייוו ,הרוּת-ןיד

 סעילַאוװיטש ןיא ןיײלַא ארוּב רעד

 ,ּבײל סעפוק רעּביא ןענַאּפש טמענ

 תולּכ ןוא סעמַאמ טכעש רעדרעמ רעד ןעוו

 .ּבײרטרַאֿפ -טייצ ןיא -- רעדניק ןוא

 ןטוילַאס פָא רע טיג ךָאנרעד

 ,רוצי-רעלטיה סענייש ןייז

 -- ןטולּב ןיא םיא טימ ךיז טשוק ןוא

 .רופש ןטצעל סגָאט ןוֿפ דרָאמ ןיא

 טשוק טָאג ?ױזַא טינ ןעד סע זיא -- סעילַאװיטש ןיא טָאג

 טָאג טינ ןעד ןיא !טינ ןעד םיא רע טשוק -- ,רעדרעמ םעד
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 וַאכַאד ןיא ךיוא -- םוטעמוא טינ ןעד רע זיא ?דרָאמ ןיא ךיוא -- ,ץלַא ןיא
 יייּב ךָאנ קיווייל טָאה עגַארֿפ עקיּביײא ןוא עטלַא יד-טָא ?קענַאדיַאמ ןוא
 ."טייקכעלטעג, טסייה סָאװ ,דיל ַא ןיא טלעטשעג רעשיטסַאקרַאס ךָאנ ,רעקיס
 רעד ?ןושרָאק ַא ?ּבָאר ַא -- לגױֿפ ןצרַאװש ַא יינש ןטרַאה ןרעּביא טעז רע

 רעוו ןוא !קירעגנוה םיא טכַאמ רעו .ּבױר טכוז ןוא קירעגנוה זיא לגױֿפ

 ?ןשינעֿפעשַאּב עלַא ןוֿפ רעֿפַאשַאּב רעד טינ ?ּבױר ןייז וצ םיא טקיש

 ?ואוו -- קימירג וטסגערֿפ ?ןּברק ןיימ זיא ואוו

 -- !ןקוצרַאֿפ ךיילג םיא ליו ןיא ףיוש םיא ליוו ךיא

 הד ,רעקירעגנוה ןוא רעקידלודעגמוא ,לגױֿפ ,ַא

 ףקוקרַאֿפ טינ סיא טסעװ -- ,ןּברק ןייד טמוק רע

 ,רַאֿפעג וצ ,קילגמוא וצ ןיײלַא טיצ ןּברק םעד

 ,לגעוו ןוא געוו ןדעי ךרוד ריד וצ טײג רע

 ,רזג ןוֿפ דרעווש-ןכייצ ַא םיא רַאֿפ טרעוו לּבָאנש ןייד

 !לגענ ענייד ןוֿפ טייקכעלטעג טימ םיא ףיוא טיױו'ס ןוא

 ןוֿפ ךיוא -- ,ןּברק םענוֿפ זיולּב טינ טייקכעלטעג טימ טייו סע .עי

 -- טלעוו עמורֿפ יד טגָאז ױזַא .םיא ןקוצרַאֿפ סָאװ ,לגענ יד ןוא לּבָאנש םעד

 ,םורֿפ ױזַא טינ שטָאכ ,ךָאנ ריא סע טגָאז ץל-ןטלעוו רעד ןוא
 סע זיא רע שטָאכ ,םורֿפ ןייז וצ ןרָאװעג רעווש טעָאּפ םעד זיא סע

 ןייד ּבייל ןוֿפ ףיט ןיא --- ןטיה רעטייוו ףיוא ּבײלּברַאֿפ ךיא ןוא,,) ץלַא ךָאנ

 רע זַא --- ,םורֿפ ןייז וצ ןרָאװעג רעווש ױזַא םיא זיא סע .("ןטינשרַאֿפ דנוּב

 :טלייצרעד רע ןָאט-ןרעּפלַאה ּבײל השמ ַא ןיא ןיײרַא לָאמַא טלַאֿפ

 ,רענייא ןיּב ךיא ןוא טֿפָאלש טניזעגזיוה ןיימ

 ;רענייק -- רימ ץוח ַא ,גנוכַאװרעד ןיא טגיל סָאװ

 ךַאו ןוא גיל ךיא זַא ,ױזַא ןהעש ןױש

 .ךַאז רעטסדנימ ןיא זיא טָאג.זַא ,טכַארט ןוא

 רעּבירעד ,םעד ןיא רעכיז ןיּב ךיא ליױו ןוא

 ;רעּביֿפ ןוֿפ סעילַאוװכ יד קיאור ךיא ןגעגַאּב

 ןילַא רבק ןיא ןגיל לָאזיכ וליֿפַא

 .ייטש רעד ןוא דמַאז סָאד ןסירג ךימ םערַָאו טעוװו

 .רעיוא ןיימ וצ לוק ַא ךיז טגָארטרעד גנילצולּפ ןוא

 :רעיור-קירעזייה ַא ,רעּפמוד ַאזַא לוק ַא

} 423 { 



 וצ טינ וטסטיירג סָאו ?וטסמיורט סָאװ ?וטסגיל סָאװ

 ?וד רענייא סָאּבעלַאּב ,זדנוא רַאֿפ גנוצישש ןייק

 ,גננניוטש ןיימ טסקַאו סירג יװ -- טינ טײגרַאֿפ עגר ןייק

 -- גנוניואוו ןיימ ןיא ךַאז עטסעדנימ יד יו עז ךיא ןעוו

 -- דליּב ַא ,רעטכייל ַא ,לּפמעל ַא ,לשיט ַא

 .ךליוו ןוא קיטסגנַא ךיז ןֿפרַאו ,ןרעטיצ טמענ

 לגילֿפ ףיוא תיחשמ ַא :לשיט סָאד טרעמָאי סע
 לגיצ עקיטנַאו יד ןוא דלַאּב ןעילֿפנָא ןעק
 טיר ןשיּבמָאֹּב ןיא טימ קיטש ףיױא ןֿפרָאװעצ
 .סיֿפ ריֿפ עכַאװש יד ןקַאהרעטנוא רימ ןוא
 ןלוד םעד רעמָאי ןקיּבלעז םעד טימ ךיוא ןוא
 .ןלוטש יד ןעלקניוו ןיא ןעמענ ןרעדיילש ךיז
 .ווײזַאא ,וו"זַאא

 ("גיוא עלוֿפטסיײרט סָאד,)

 ,ךעלרָאּפ ןיא ןעמוק סָאװ ,ןעמַארג יד וליֿפַא) דיל-ּבייל-השמ טכע ןַא
 "ַארד ױזַא ןעוועג טינ אמּתסמ סע טלָאװ םיא ייּב שטָאכ (סנירעּפלַאה ןענייז
 יװ ,טקידנערַאֿפ ןוא ץנַאג ךָאד ןוא טריזילַאטעד ױזַא ,ןטלַאהעגסױא-שיטַאמ
 םענוֿפ דנַאטשוצ-טימעג רעד !וצרעד טכַארּבעג טָאה סָאװ .ןקיווייל ייּב זיא סע
 .רעטײלגַאּב ןייז טֿפָא טציא זיא סָאװ ,"ץל-ןטלעוו.

 "ויליאזעד סקיווייל ןוֿפ טייקיינ יד טגיל ןירעד ןוא -- ,"טֿפָא, גָאז ךיא
 -סיֿפעמ טָאה טֿפָא רָאג טינ .טרעקרַאֿפ ףיוא קיריל רעדָא קיריל רעטרינרָאיז
 יד ןּפיל עסייה סקיווייל וצ ןגָארטוצוצ ןענוגרַאֿפ ךיז רעירֿפ ךיוא לעֿפָאט
 -יול םיא ןֿפָא ,הבנגּב טָאג ןרעטסעל ייז ןזָאל וצ ןוא תוללק ןוֿפ ליוק עטלַאק

 ןעוועג ןענייז "םונהיג ןוֿפ המשנ ַא? יװ ,קרעוו-טנגוי ַאזַא ןיא ןיוש) .קידנּב
 ךיז טזייוו ןרָאי עטצעל יד ןיא .(טָאג טימ הרות:ןיד ַא ףיוא ןשינערעהוצנָא
 "ייטש ַא ...עיזעָאּפ סקיווייל ןיא ,רעירֿפ יו ,רעטֿפָא ךס ַא ,רעטֿפָא ָאטסיֿפעמ
 "נורַא, זיא סָאװ ,םעד ןוֿפ עדַאלַאּב טשינָאריא יד ,*עדַאלַאּב עכעלטעג יד, רעג

 סָאד ןכיירגרעד וצ העיסנ ַא ןיא טזָאלעגקעװַא ךיז ןוא --- "הילּת רעד ןוֿפ רעט
 "עג טינ םיא ןּבָאה ןשטנעמ רעּבָא .טכיירגרעד סע טָאה רע .קילג ןוֿפ דנַאל
 טגנעה רע ןעוו ,רעסעּב ןיוש, :טכַארטעג ןּבָאה ייז .ךיז ןשיווצ ןּבָאה טלָאװ
 ןשטנעמ רַאֿפ טסַאּפ סע יװ ,ןסעגראֿפ םיא ןָא ןלָאז רימ ןוא ,קירוצ ףיוא ךיז

 ,"קילג ןוֿפ
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 ןעמוקַאּב דיילטימ קינהילּת רעד טָאה

 ,קירטש רעטלַא ןייז וצ קעווַא זיא ןוא

 ןעמונרַאֿפ קירוצ ןּבָאה ןשטנעמ ןוא

 .קילג ןוא ור עלוֿפ רעייז

 ,ןעקנַאשעג טימ ,ןָא טלָאמעד ןוֿפ ןוא

 טָארט ןליטש טימ עלַא ןעמוק

 ןעקנַאד קינהילת םעד הילת רעד וצ

 .טָאג רַאֿפ יױו ,םיא רַאֿפ ןעינק ןוא

 יז טזָאל רע ,"ןסעגרַאֿפ יז טזָאל רע ,ור רעייז רעמ טינ טרעטש רע

 ןעקנַאשעג םיא ןעגנערּב ,ןעקנַאד םיא ייז ןעמוק ,ךעלקילג ןייז

 -רַאס רעד זיא ,ליטש ױזַא טינ רשֿפא שטָאכ ,ףרַאש רעקיצניװ טינ

 יַארטס רעד טימ ךיז טקידנע סע ;"דיליגיוו םלוע לש ונוּבר ַא. ןוֿפ םזַאק

 ;עֿפ

 ,ןויבא ךלמ ןמחר לא ,ףָאלש
 ,גייטש ןיא זדנוא טימ טייז ייּב טייז
 ,היבט ךיד טגיוו'ס ,עקשיֿפ ךיד טגיוו'ס
 .גייווש עשטנָאּב ךיד יירטעג טיה'ס

 ןיא דָאטעמ םעד ןרירטסוליא וצ ןליּפשיײיּב ךָאנ ןעגנערּב טנעקעג טלָאוװ'כ

 -יל עיינ סקיווייל ןיא טָאּפש ןרעווש ןוא ןטכייל ןוֿפ ,טָאּפש ןוֿפ וויטָאמ םעד

 ןּבָאה ייזג ;"עניטסירק עירַאמ לעטָאה ןיא; :ןריטיצ טנעקעג טלָאװ'כ .רעד

 .סעמעָאּפ ערעדנַא ןוא "ש"הע ןעמַאמ רעד וצ ווירּב ַא, ;?טסיירט טלָאװעג

 עטנָאמרעד יד וצ סעיצַארטסוליא ךָאנ רָאנ טינ ןעגנערּב טנעקעג טלָאװ'כ

 -עג טלָאװ'כ :ןעגנוֿפַאש עשיטעָאּפ עיינ סקיווייל ןוֿפ ןכירטש:-רעטקַארַאכ

 יַאכ סָאװ ,ןכירטש -- עיינ ןוא עטלַא -- ערעדנַא ךס ַא ףיוא ןזייוונָא טנעק

 "עג טינ ךיא ןיּב עקנילּבערט ןיא; ןוֿפ לייט םענעי רעדָא םעד ןריזירעטקַאר

 :ןכירטש רעטקַארַאכ יד-טָא ןוֿפ עכעלטע טימ ןענעגונַאּב ךיז לעװ ךיא ."ןעוו

 רעדָא קלָאֿפ סָאד ןעניימ ןוא --- עיצידַארט עשיכ"נּת יד ןטיה ןייז .א

 ןייז ,טרעקרַאֿפ ,ךיוא יװ ,ןײלַא ךיז ןגעו טדער רע ןעוו ,טלעוו עצנַאג יד

 ןֿפַאש ןייז ןוֿפ רעטקַארַאכ ןשיריל-ףיט םעד ,רעטקַארַאכ-ךיא םעד ןייז יירט

 רעצנַאג רעד ןגעוו רעדָא קלָאֿפ ןגעוו טדער רע ןעוו ,ןילַא ךיז ןעניימ ןוא

 .טלעוו
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 -בערט ןיא, ךוּב םעד וצ טיג סָאװ ,גנוֿפַאש-סָאטימ ענרעדָאמ ןייז .ּב
 ןעגנולמַאזרעדיל עקידרעירֿפ ענייז יו ױזַא ,"ןעוועג טינ ךיא ןיּב עקניל

 עשיריל-שיּפע ענױזַא ןיימ'כ .תובישח ןוא טײקיגָאװ רעדנוזַאּב ַא רָאג סעּפע
 עכעלטעג יד ,"טערטרָאֿפ סנטַאט ןיימ ןוֿפ עדַאלַאּב יד, יװ ,ןעגנוֿפַאש
 ,"דיי רעקיּביא רעד. :ןרָאװעג טנָאמרעד ןיוש רעירֿפ זיא סָאװ ,"עדַאלַאּב

 -ַאלַאּב יד, ,"ןטרָאג ןיא חרוא ןַא יוװ ,סעמעָאּפ עשיטַאמַארד ענױזַא רעדָא
 .(רעדנוזַאּב ןדייר רעמ ןלעװ רעטצעל רעד ןגעוו) *רּבדמ ןוֿפ עד

 רַאֿפ ןליּפשּפָא ךיז ןזָאל וצ לַאֿפנײא -- רעקילעֿפוצ טינ -- ןייז .ג
 תורוד עיינ ןוא עטלַא ןוֿפ שינעגעגַאּב רעד ןוֿפ עמַארד עסיורג יד זדנוא
 טימ ןסעומש ענייז ,*טערטרָאּפ סנטַאט ןיימ ןוֿפ עדַאלַאּב, עטנָאמרעד יד)
 ןטַאט ןייז טימ ךיז ןּביירשכרוד ןייז ,("ץרּפ .ל .י ,תוכז ןייד ןיא,) ץרּפ .ל .י

 ןעמַאמ ןיימ וצ ווירּב ַא ,"ש"הע ןטָאט ןיימ ןוֿפ ווירּב ַא;) ןעמַאמ ןייז ןוא
 ןוֿפ שינעגעגַאּב עקיזָאד יד) ..."רּבדמ ןוֿפ עדַאלַאּב. עטנָאמרעד יד ,("ש"הע
 "גרעּבנטור ןוֿפ ם"רהמ, סעמַארד יד ןיא ךיוא ָאד זיא תוֿפוקּת ןוא תורוד
 ,(1949) *דלַאװנרעֿפ ןיא הנותח יד , ןוא (1944)

 ןייז ןיא ,ךַארּפש רעשיטעָאּפ ןייז ןיא סעיחילא ןוֿפ טײקטֿפָא יד .ד
 ,ד"נּת ןיא ןקורדסיוא ,ןדָאזיּפע ,ןטלַאטשעג וצ סעיזוילַא -- ,טייקכעלדליּב

 ןשידיי םוצ סעיזוילַא ,רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןיא ,הדגא רעד ןיא

 -סָאטימ ןוֿפ טנעמָאמ רעד ךיוא יו ,טקנוּפ רעקיזָאד רעד) .דיל-סקלָאֿפ

 "ניא ױזַא ןֿפַאש ןשיטעָאּפ ןצנַאג ןייז ןיא זיא קיווייל שטָאכ זַא טזייוו ,גנוֿפַאש
 טלצרָאװרַאֿפ ףיט ךָאד רע זיא ,שיטסילַאודיװידניא וליֿפַא טֿפָא ןוא לעודיוויד

 ַא טימ ךיז טרָאּפ ליֿפעג:-ךיא ןייז .ןֿפַאש-ללּכ ןוא ןּבעל-ללּכ רעזדנוא ןיא

 טּבייה סָאװ ןוא לעודיווידניא-רעּפוס זיא סָאװ ,עיזַאטנַאֿפ רעשירעלטסניק
 ,(טייקשידיחי רעלענָאיצָאמע ןייז ןוֿפ ןצענערג יד רעּביא ףיוא םיא

 ,טקַאֿפ -- רעוויטַאגענ יא ,רעוויטיזָאּפ יא טייצ רעכיילג וצ -- רעד .ה

 י-רַאֿפ רעדָא ךיוה ַאזַא וצ ףיוא ךיז רע טּביה רעדיל עקינייא ןיא סָאװ
 ןוא ,ןּבילּב טינ הגרדמ רעד:-טָא ףיוא גנַאל וצ ןעק רע זַא ,ױזַא ךיז טֿפיט
 "רעדנואוו קיטש ַא -- טקידנערַאֿפ טינ זיא סָאװ ,סעּפע זיא טַאטלוזער רעד
 רעדיוו ןיּב'כ, דיל םעניא ,רעגייטש ַא יו --- ,טײקשירַאטנעמגארֿפ עכעל

 :"ןויסנ ןרעווש םוצ טלעטשעג

 ,ןכיירגרעד עטסנעלק סָאד רָאנ ךיא ּבָאה טלָאוװעג

 ;זָארג ןוֿפ טייקנירג טימ םירבא עניימ גנירג ןכַאמ

 ןכיױה עטכַאדעגסױא ןוא ןתמא עניימ עלַא ןוֿפ

 .זָאל ַא ןּבעג ךיז רעדינ רעטסֿפיט רעד וצ
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 ,ןגיױוצ ןוא ןעמַאטש עקיזלַאו וצ רעטנורַא

 ,םיוּב ןטסדנימ ַא ןוֿפ סנסוֿפוצ ןגייל ךיז

 ןגיױװע תודוסי ןוא ןעור ןעלצרָאוװ ואוו

 .םייל ןוא ןייטש ןוֿפ סמערָא עטוג ןיא

 ןכַאז ןוֿפ ץענערג יד ןעמענרַאֿפ קיּבייא ףיוא

 -- קילג רעייז ךיוא ןוא רעיורט רעייז ךיוא ןוא

 ןכַאמרַאֿפ ךיז ףייטש ןענעק ןגיוא ענעֿפָא סָאװ

 .קילּב ַא טימ ףיוא ןצילּב עטכַאמרַאֿפ ןגיוא ןוא

 ןסקַאװ סָאװ ,רעדיל סקיווייל ןיא תורוש עקיצנייא יד טינ ןענייז סָאד

 ָאד ןענייז סע .ייז ךָאנ ןעמוק ןוא סױרָאֿפ ייז ןעייג עכלעוו ,ןזרעֿפ יד רעּביא

 ױזַא סיוא ךיז ןשעל סָאװ ,ןעגנוצילּבֿפױא עכעלטנייוועגרעסיוא ענױזַא ךָאנ

 ןענײשֿפױא רעייז זיא סע טכירעגמוא יװ ,גנולצולּפ

 גנומיטש עדעי טקנעשַאּב קיוויל עכלעוו טימ ,טײקימיטשליֿפ יד !

 טֿפָא םיא ייּב טַאה סע סָאװ ,ןסנַאוינ-סקורדסיוא רועישדַאדזָא יד ,ענייז

 ,טײקיטרַאנדײשרַאֿפ ןוא טייקכייר עלַארטסעקרָא יד ,ץרוק ,רילָאק-המשנ ןייא

 ןוֿפ טייקכעלטייהנייא עטסקינייװעניא יד סױרַא טגנערּב רע ןכלעוו טימ

 . ןוגינ ןייז
 יייל ןוֿפ טייקכעלטייהנייא רעד ןיא טײקיטרַאנדײשרַאֿפ רעד-טָא ףיוא

 .רעגנעל ןלעטשוצּפָא ךיז יַאדּכ זיא ןוויטָאמ סקיוו

 "ודער טנעקעג ןטלָאװ ןעגנומיטש רעדָא ןויטָאמ ענייז עלַא טינ-רעיש

 רעדָא ןוויטָאמ-טּפיױה ,עטנָאמרעד ןיוש לָאמ ןייא טינ ,ייווצ וצ ןרעו טריצ

 ןוא שואי ,גנונעֿפָאה ןוא קערש .,םוקֿפוא ןוא םוקמוא :ןעגנומיטש-טנורג

 ןוא .ןעגנומיטש-טנורג ייווצ זיױלּב .ןֿפורנָא טינ ייז לָאז ןעמ יו רעדָא ,ןּביױלג

 ןיא, ךוּב םעניא טינ ךיוא ןוא -- רעכיּב ענייז ןוֿפ םענייק ןיא זיא ךָאד

 ,ךיז טליֿפ סע ;עינָאטָאנָאמ ןייק ָאטינ --- "ןעוועג טינ ךיא ןיּב עקנילּבערט

 יןעיידיא עשיטעָאּפ יד ייס .רענעט ןוֿפ טייקכייר עשינָאֿפמיס ַא ,טרעקרַאֿפ

 -גדײשרַאֿפ טכירעגמוא ןענייז גנוריטנעמורטסניא רעייז ןוֿפ ןלַאֿפניײא יד ייס

 "יא טינ קיווייל טרזח סעיצקַאער עשיכיסּפ ענעגייא ענייז רָאנ טינ .קיטרַא

 "ַאב ,ּפָא יז טשירֿפ רע ,טרעקרַאֿפ ,רָאנ ,ייז טריאירַאװ רע וליֿפַא ןעוו ,רעּב

 םעיינ ַא ,דליּב םעיינ ַא ,גנַאגוצ ןשירעלטסניק םעיינ ַא סעּפע טימ ייז טיינ

 ,ערעדנַא סָאװ ,סעּפע סיוא טקירד רע ןעװ וליֿפַא .ּפָארט םעיינ ַא .ןָאט

 זיא סָאװ ,סעּפע זדנוא רע טיג .טגָאזעג ןיוש סע ןּבָאה ,ןילַא רע רָאנ טינ
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 רע ,סנַאינ םעיינ ַא סעּפע רילָאק םעניא סיוא דימּת טניֿפעג רע .לעניגירָא
 ,רילָאק םצע רעד ןוא -- ,ןוגינ םעניא ןָאט םעיינ ַא סעּפע ןירַא טגנערּב
 ..טשירֿפעגּפָא טרעוו ןוגינ םצע רעד

 המיא יד ,קערש םעד טליֿפעג טינ טָאה זדנוא ןוֿפ רעװ ,רעגייטש ַא
 --- "ןָאילימ סקעז ,, ?טכַארּבעג ןּבָאה רימ סָאװ ,תונּברק לָאצ רעסיורג רעד ןוֿפ
 יַאדװָא טעוו רע -- טעָאּפ רעד ןוא .ןרזחוצרעּביא סע סיוא ןיוש ןדיימ רימ
 -ַאּפ ןוא קיטסיטַאטס .רעֿפיצ --- דיל ַא ןוֿפ עמעט ַא רַאֿפ ןכַאמ וצ ןטיה ךיז
 טנעייל טָא רעּבָא ?ןטלעװ ערעדנוזַאּב ייווצ ןייק טינ ןעד סע ןענייז --- עיזע

 סָאװ ,סנכייצ יד ןוא -- ,"ןענָאילימ ,רעטנזיוט --- רעֿפיצ, :דיל סקיווייל ריא

 ןוא שיײלֿפ ןיא ןָא ךיז ןעוט רעֿפיצ ענעקורט יד ,ןלָאצ ןָא זדנוא ןענָאמרעד
 :תושֿפנ עקידעּבעל ןרעוו ,טולּב

 ןּבָארגַאּב טינ ,םיגורה טימ

 ;ןלָאוװעעג-גרַאּב רעטרעוו ןגיל

 ,ּבָאר תונחמ יוו ,יז רעּביא

 ןלָאצ ןוא ןרעֿפיצ ןקַארק

 יז ,ןרעֿפיצ עקיטשרודטולּב ,עקידעּבעל ןענייז ,ןקַארק סָאװ ,ןרעֿפיצ

 רימ סָאװ ,עיצקַארסּבַא ןייק ,ךַאז עטנוּבשחעגסיוא ןייק טינ רעמ ןיוש ןענייז

 ,גיוא ןטימ ןעעז רימ סָאװ ,סעּפע ןרָאװעג ןענייז ייז ;לבש ןטימ ןעמענַאּב

 :םישוח ערעזדנוא טימ ןריּפש רימ סָאװ ,סעּפע

 ןענָאילימ ,רעטנזיוט -- רעֿפיצ
 ,ןלָאצ סערַאמכ ןיא ךיז ןסילש
 ןענָאיגעל ןיא ךיז ןזָאל
 .ןלָאט ןוא גרעּב עלַא רעּביא

 ,ןתיּב ןוא ןֿפלא טָאטשנָא

 -- ןעייה ןוא ןדלד ,ןעלמיג

 ןסיוטוש ךיז טייקמערוטשעצ ןיא

 .ןעייווצ עכערֿפ ,ןסנייא עּבָארג

 -- סָאװ ,טינ שודיח ןייק רעמ ןיוש זיא'ס ןוא

 ,ןרירֿפ ןעמענ רעּבײל עלַא

 ,ןעײגרַאֿפ ןעלּפַאצרַאווש עלַא
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 ןרישרַאמ ןָא טּבױה סנייא ןַא ןעוו

 .ןעייר-ןלונ עגנַאל יד טימ

 ,םערוֿפ טימ סא ןוא ךוּת טימ סא

 ,כַאז ןוֿפ ןטײקלוֿפ טימ סיוא

 הרוש ןייא ןיא ןלונ יד ןעוו

 ןכַאילש עטסופ רעּביא ןענַאּפש

 ,רעזייה ןָא -- טָאטש ,רעמיוּב ןָא -- דלַאװ

 ;רעטעג ןָא ןוא ןעלמיה ןָא -- דרע

 רעזייו עלַא ןגיל עמיוט

 .רעטעלּברעֿפיצ עכַאלֿפ יד ףיוא

 ןהעש יד ןוֿפ רעֿפיצ יד ךיוא

 ןלוד ןיא ץנַאט ןיא ךיז ןזָאל

 ןעָארק יד יװ ,ןקַארק ,ןעיירש

 .ןלונ ,ןלונ ןוֿפ שרַאמ ןכַאנ

 טימ סיוא; זַא ,ןייא קיטליגדנע רימ ןעעז ,דיל ַאזַא טנעיילעגרעּביא

 ןייק טינ ןענייז םערוֿפ ןוא ךוּת זַא ,ןייא ןעעז רימ ,"םערוֿפ טימ סיוא ,ךוּת

 ."ןסנייא עּבָארג, .ךוּת רעיינ ַא זיא םרָאֿפ עטיײנַאּב ַא :ןכַאז ערעדנוזַאּב ייווצ

 "יורג ןוֿפ ןעגנונעכייצַאּב עלעמרָאֿפ זױלּב ןייז וצ ףיוא ןרעה "ןעייווצ עכערֿפ,

 ַא טלעװ ַא ןוֿפ ןלָאּבמיס ,עכָאּפע ןַא ןוֿפ רעדליּב ןרעוו יי .ןלָאצ עזַאז

 ןיֿפ ,"ןכַאז ןוֿפ ןטײקלוֿפ טימ סיוא, זיא סע ואוו ,טלעוו ַא ןיֿפ --- ,רעצנַאג

 י?רעזייו עלַא ןגיל עטיוט רעטעלּברעֿפיצ עכַאלֿפ יד ףיוא ואוו ,טלעוו ַא

 זתמא ןרַאֿפ ?סעמעט עיינ ןעמ ףרַאד רעדיל עיינ רַאֿפ זַא ,סע טגָאז רעוו

 .ןילק טינ -- ןוא .טלַא טינ ךַאז ןייק זיא עיזַאטנַאֿפ עשירעֿפעש סטעָאּפ

 -- זַא ,טסייוו רע ."ךַאז רעניילק רעד ןוֿפ ןייוועג'ס, טרעה טעָאּפ רעתמא רעד

 ,ןענָאנַאק ןוֿפ יזא לוד רעד טינ

 ;דָאר רעדימ ַא ןוֿפ ץכערק רעד יװ

 ,ןענָאמרעד זדנוא טוט עלעדמעז ןייא

 .דוסי רעצנַאג רעזדנוא בורח זיא'יס זַא

 ("סימחר,)

} 429 { 



 ייק ָאטשינ זיא ,רועיש ַא ןָא ָאד ןענייז "ךעלעדמעזא יו ױזַא ןוא
 ףיוא לָאמ סעדעי ןענָאמרעד --- זדנוא ןענָאמרעד סָאװ ,רעדיל יד וצ רועיש
 ,לוק ןייא ..דוסי רעצנַאג רעזדנוא בורח זיא'ס זַא -- ,ןֿפוא ןרעדנוזַאּב ַא
 !תולוק-רעדיוו ליֿפי -- רעבָא

 ,"ןויסנ ןרעווש םוצ טלעטשעג רעדיוו ןיּב'כ, --- רעדיל יירד ןענייז טָא
 עלַא ןיא ."ןלייצרעד טֿפַאשקנעּב ןיא טגעלֿפ קלָאֿפ סָאד, ןוא ,"ךעלרעּפנײשַאּב,
 רעּבָא -- ,טקילֿפנָאק רעטסקינייװעניא ןייא טקירדעגסיוא טרעוװ רעדיל יירד
 !קורדסיוא רעד זיא סע ןדײשרַאֿפ יוו

 ןעניֿפעג ךיז טציא ךיא ּבָאה טלָאוװעג יוװ ,ךא

 ,דלעֿפ ןֿפױא גנַאז ַא ןוֿפ םענרַאֿפ סעד ןיא

 ,ןעניגַאּב-גנילירֿפ ןיא ןצָארּפש קידתוֿפּתוש

 .טלעגרַאֿפ טרעוו ןירגיס ןעוו ,ןקלעוו קידתוֿפּתוש

 ןסירעצ טָאה שטנעמ ןרַאֿפ קערש יד רעּבָא

 .טניוו ןיא סבעווניּפש יו ,תוֿפּתוש עדעווטעי

 -- ןסיוועג ןרעווש ןייז רַאֿפ ,שטנעמ ןרַאֿפ קערש

 .דניז רעקיטולּב רעקיּביײיא ןייז רַאֿפ קערש

 ךיז ןלעוו סטעָאּפ םעד ןשיוװצ הריּתס עטסקינייועניא יד זיא סָאד

 ךיז טקעלּפטנַא סָאװ ,ןליוו ַא) רוטַאנ רעקידנגייווש רעד טימ ןסיגֿפױנוצ
 "וצ ןָאט סע ןענעק טינ ןייז ןוא (רעדיל-רוטַאנ רעקילדנעצ ןיא ןקיווייל ייּב
 סָאװ ,הריּתס ַא -- ןסיוועג סנשטנעמ םענוֿפ דלוש רעד ןוא קערש רעד ּביל

 רעדיל ךס ַא ןיא רעטרעוו ריא רַאֿפ ןענוֿפעג ןוא טכוזעג טָאה קיווייל
 סָאװ ,הריּתס ַא -- ,טנָאמרעד ּבָאה ךיא סָאװ ,יירד יד ןיא רָאנ טינ ,ענייז
 ןעמונעגנָא זיא סע יװ ,זיולּב טינ זיא דיל סקיווייל זַא ,בגא ,זדנוא טזייוו
 זיא'ס זַא רָאנ ,רוטַאנ רעכעלשטנעמ רעד ןוֿפ דיל סָאד ,ןסיוועג ןוֿפ דיל סָאד
 יַאֹּב רע ןעוו ,לָאמ סעדעי רעּבָא --- ,עיזעָאּפ רוטַאנ עכַאֿפנײא ךיוא טֿפָא
 רעדנַא ןַא ןוֿפ םיא רע טכיײלַאּב ,ןֿפַאש ןייז ןוֿפ םזיטַאמַארד םעד טכייל

 ןייא .רילָאק רעדנַא ןַא רָאג גנוטכיײלַאּב יד טגירק לָאמ סעדעי ןוא ;לקניװ
 תסנַאװנ עריא וצ רועיש ןייק ןוא ץענערג ןייק ָאטינ זיא'ס רעּבָא ,ּברַאֿפ
 "וינ ,קנַאדעג ןוא ליֿפעג ןוֿפ רָאנ טשינ ,טרָאװ ןוֿפ ןסנַאוינ ןענייז סָאד ןוא
 ."טלַאהניא, ןוֿפ רָאנ טינ ,קורדסיוא ןוֿפ ןסנַא
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 ,ןגָאלק רימ ןיא ץרַאה סָאד טמענ ,יױו יוא

 ,ןייע ןוֿפ טייקנייש רעד רַאֿפ ייו יוא

 ןגָאט טייקכעלסעה ףיא ךיוא טוט סָאװ

 .ןירַא ריא ןיא ךיוא טכייל ןוא

 ("ןכַאז עקיטולּב ןוֿפ ץענערג ןֿפױא;)

 ייּב ךיוא ,ןקילַאיּב ייּב ָאד זיא רע) טלַא גולֿפ ןיא זיא "טלַאהניא רעד

 -- דיל יינ ַא סע זיא ךָאד ;(רעטכיד ,עקידרעטעּפש ןוא עקידרעירֿפ ,ערעדנַא

 ןיא ךיוא יו ,ָאד טריטסעטָארּפ קיווייל .ןֿפוא-סקורדסיוא םעיינ םעד קנַאד ַא

 טמענ סעילַאװיטש ןיא ןיילַא ארוּב רעד,) ןײלַא טָאג ןגעק ,רעדיל ערעדנַא

 יַאיּב לייט םוצ ןוא ,ןיקשוּפ יװ ,רָאנ טינ (..."םייל סעּפוק רעּביא ןענַאּפש

 .רוטאנ רעד ןוֿפ טייקיטליגכיילג רעד ןגעק ,קיל

 .ןָאק ןיא ןײרַא רוטַאנ יד טמענ רע זַא ,טרעקרַאֿפ ,טֿפערט ןקיווייל ייּב

 ישטנעמ ןטימ סנייא טרעװ רע יוװ ױזַא ,ריא טימ ךיז טריציֿפיטנעדיא רע

 רַאֿפ קורדסיוא ןשירֿפ ַא טכוז רע ןעוו ןוא -- ,ללּכ (ןשידיי ןטימ ןוא) ןכעל

 יד ףיא רע טקעװ ,קערש ןייז רַאֿפ ,טייקטרעדורעצ רעטסקינייוועניא ןייז

 טימ ןקָארשרעד ןוא טרעדורעצ ןייז ריא טזָאל ןוא ךיז םורַא טלעוו "עטיוטפ

 .םענייאניא םיא

 ,לָאטש לקערּב ַא -- רָאֿפ ךיז לעטש

 -- לגיר רעמוטש ַא -- ריט ַא ףױא

 ,לָאמַא טימ ןעיָאו סע טמענ

 .לגילֿפ ַא יו ,ןעלּפַאצ ךיז טמענ

 םַאד ַא ןוֿפ רעטצנעֿפ ַא ןוא

 ,םערוטש ַא ןוֿפ יװ ,סױרַא טגנירּפש

 ,סַאלֿפ ַא יו ,טױר גנַאהרָאֿפ ַא ןוא

 .םירוסי ןיא ןעשטרָאק ךיז טמענ
 ("ףָאלש ןטימ ןיא ךַאוו;)

 יעל ןקיווייל ייּב ןעק טלעוו עמוטש עצנַאג יד -- םלוג רעד רָאנ טינ

 זעק טלעװ עמוטש יד ּביוא ןוא .ןעלּפַאצ ךעלשטנעמ ךיז ןוא ןרעוו קידעּב
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 ,בגא ,טעָאּפ רעזדנוא ייּב זיא טרָאװ סָאד .טרָאװ סָאד ןיוש אטישּפ ַא -- ,סע
 טּבעל סָאװ ,סעּפע רָאנ ,ליצ ןייק טינ ךיוא ,ליצ ַא סעּפע וצ לטימ ןייק טינ

 ַא םיא ייּב ןרָאװעג סע זיא לָאמ ןייא טינ ןוא .ןּבעל קידנעטשטסבלעז  ןייז

 -טֿפירש ןייז --- טרָאװ סָאד רָאנ טינ ןוא .דיל ַא רַאֿפ ויטָאמ ַא ןוא עמעט

 תויתוא;) עיצַאריּפסניא ןוֿפ לַאװק ַא םיא רַאֿפ זיא תוא רעד ,ןכייצ רעכעל

 ,328 יז ,"ןעוועג טינ ךיא ןיּב עקנילּבערט ןיא, ךוּב םעניא ,"תיּב -ףלא ןוֿפ

 יװ ױזַא ,טרָאװ סָאד .(613 יז ,1 יּב ,"קרעוו עלַא; ןיא "ןענונ עגנַאל ןגעוו דיל

 -ענּפָא ןוֿפ לטימ ַא זיולּב טינ ,רוקמ ַא םיא רַאֿפ זיא ,טלעוו רעד ןיא ץלַא

 טּבעלעגרעּביא טָאה ןיילַא רע סָאװ ,רעּבירַא טגָארט רע .קורדסיוא ןטשירֿפ

 ערעֿפס רעד ןיא (טּבעלעגרעּביא םענייאניא םיא טימ ןּבָאה רימ סָאװ ןוא)

 ...ןוגינ םעיינ ַא ןוֿפ לוגליג םעיינ ַא ןּבָאה רימ ןוא --- ,םטיר ןוֿפ ,גנַאלק ןוֿפ

 -- ?ױזַא זיא'ס סָאורַאֿפ

 :סָאװרַאֿפ טינ סיױו ךיא

 יירשעג וליֿפַא

 .סָאמ ןוא רדס לי

 ."יירשעג. רעיינ ַא זיא'ס ןוא -- "סָאמ,; טרעדנע ,"רדסג רע טרעדנע

 ,םטיר ןוֿפ ,סָאמ ןוֿפ ,רדס ןוֿפ טייקיינ יד --- טייקיינ יד-טָא טינ ןעוו

 ןוֿפ ,דליּב ןוֿפ ךיוא --- ךיז טײטשרַאֿפ ןוא) סַארג ןוֿפ ,ןָאט ןוֿפ ,גנַאלק ןוֿפ

 עצנַאג סָאד טלָאװ ,(ןכַאז וצ גנַאגוצ םצע םעד ןוֿפ ןוא גנוטכיילַאּב רעד

 ַא ,ןקידנרָאצ ַא םענייא -- ןלייט עקינָאטניײא ייווצ ףיוא ןרָאװעג ןלַאֿפעצ ךוּב

 רעד קנַאד ַא רעּבָא .ןטקיאורַאּב ַא ןוא ןליטש ַא -- םענייא ךָאנ ןוא ,ןקיכליה

 עּבלַאה ןוֿפ דנַאר םעד ףיוא,) רענעט עּבלַאה יד ןוֿפ ןוא ןָאט ןוֿפ גנורעדנע

 ' רעד ןוֿפ גנוריַאירַאװ רעד קנַאד ַא ,("יירשעגייוו ןיימ ןייא טלמערד רענעט

 ןוֿפ ,טייקכעלדליּפ רעד ןוֿפ ,גנַאלקטרָאװ םענוֿפ ,םטיר םענוֿפ ,סָאמדןזרעֿפ

 עטכירעגמוא טֿפָא יד ןוֿפ רעטקַארַאכ םצע םעד ןוֿפ ,גנונעדרָא-םַארג רעד

 יד ןוֿפ טַאטלוזער ַא זיא סָאװ ,גנוריַאירַאװ:םרָאֿפ רעד קנַאד ַא -- .ןעמַארג

 רעשיגָאלָאכיסּפ-שיאיידיא ןייז ןיא ןוא "לַאירעטַאמ, םעד ןיא ןעגנורעדנע

 עיינ ַא -- ,טלעוו עיינ ַא טינ ּביױא ,דיל יינ סעדעי טרעוו -- גנושטייטסיוא

 "ער ַא וצ לסילש רעיינ ַא -- ,ריא וצ לסילש רעיינ ַא ,טלעוו רעד וצ ריט

 .טכיזעג-סקניֿפס ריא זדנוא ןזיוועג ןיוש לָאמ ןייא טינ טָאה סָאװ ,שינעט

 סעיצַאירַאװ-םרָאֿפ ןוא ןעגנורעדנע:-ןָאט סקיווייל ןוֿפ טייקכייר יד

 רָאּפ ַא ףיוא רָאנ ןזייוונָא ליוו'כ .ןרעוו טשרָאֿפעגסױא סרעדנוזַאּב רָאג ףרַאד

 .ןליּפשיײּב
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 טֿפַאש טײקטריצילּפמָאק ריא ,עיגָאלָאכיסּפ עכעלטנייוועג טינ סקיווייל
 ..ךָאד ןוא .ץנַאטסיד עקידארומ ַא דיל-סקלָאֿפ םעד ןוא דיל ןייז ןשיווצ
 םעד ןשירֿפּפָא ןוא ןרילומיטס קידנלעוו ןוא ןעלטימ-סקורדסיוא עיינ קידנכוז

 ,ןזרעֿפ טייצ וצ טייצ ןוֿפ קיווייל זדנוא טיג ,טײקיאעֿפ-סמַאנֿפױא סרענעייל
 רעייז ןיא זיא ,ךַארּפש רעייז ןיא טינ ּביוא -- ,ןָאט-סקלָאֿפ ַא ןּבָאה סָאװ

 ."ןעגניז וצ רמזיילּכ ןסַאג רַאֿפ, רעדיל -- ,קינכעט רענײמעגלַא ןוא קירטעמ
 סענורטס ,ָא2 ,"ךַאד רעד טגָאלק םעדיוּב ןֿפױא; ןענייז רעדיל עכלעזַא
 ןיא ,רעדורּב ,וטסּפַאלק סָאװש ."ןענוז סלארשי ןיא, ,"ןעלדיֿפ עשידיי ןוֿפ
 -- ,לָאמַא ךיז ןעמ טרעדנואו -- ,טסקעט רעד .ערעדנַא ןוא "?ריט ןיימ
 ,רעגייטש ַא ,םיא וצ ןעמוק יוװ ;"רמז-ילּכ-ןסַאג, ןרַאֿפ טינ רָאג ךיז טסַאּפ

 :יו רעטרעוו ענױזַא

 ,ןענוה סעטכיֿפ ,סרענגַאװ

 ,טניהרעּביוא סעשטינ

 ,טניוו ןיא ךיז ןעיירד

 ןענוז סלארשי ןיא

 .לג"דא

 רָאג םיא ןעק יו --- ןייא טינ טלַאֿפ ןקיווייל זַא ,זיא רעּבָא תמא רעד

 -רעּפער ַא ןֿפַאש וצ רעדָא דיל-סקלָאֿפ םוצ ףּתוש ַא ןרעוו וצ -- ?ןלַאֿפנײא
 -טימ-סקורדסיוא ענעי רעדָא יד טצינ רע ּביוא .רמז-ילּכ"ןסַאג רַאֿפ רַאוט
 םעד טימ :ןליצ ענעגייא ענייז רַאֿפ ייז רע טצונ ,רָאלקלָאֿפ ןשידיי ןוֿפ ןעל

 ךָאנ -- ןייז רַאֿפ טגרָאּב רע סָאװ ,ןָאט-סקלָאֿפ ןדמערֿפ רָאג רעדָא ןקיטייז
 -מורַא .ןשירֿפּפָא ,ןריַאירַאו סע רע ליוו דיל -- ןלעודיווידניא-ףיט ץלַא

 ,רָאכ-סקלָאֿפ ַא ןוֿפ ערעֿפסָאמטַא רעד טימ עגר ַא ףיוא ךיז קידנעלגניר
 .ןעגניז-ָאלָאס ןייז וצ םַאזקרעמֿפױא רעמ ךָאנ ןכַאמ וצ זדנוא רע טֿפָאה

 ןוֿפ ןטײקטריניֿפַאר ערעדנַא טימ ןסיוא רע זיא וצרעד סכעלנע סעּפע

 ךיז רַאֿפ ליצ ןייק טינ םיא ייּב לָאמנייק ןענייז ייז .םַארג ןוא טרָאװ ,זרעֿפ

 ןייז ןריסנַאוינ וצ ןּבערטש ןייז ןוֿפ טַאטלוזער רעכעלריטַאנ ַא רָאנ ,ןיײלַא

 "רַאֿפ וצ ױזַא ןוא טנעמורטסניא:ךַארּפש ןייז ןעמוקלוֿפראֿפ וצ ,טייקכעלדליּב

 ןייק זדנוא רַאֿפ ןייג ןרױלרַאֿפ טינ לָאז סע זַא ,רעהעג רעזדנוא ןֿפרַאש

 טֿפַאש רע סָאװרַאֿפ ,ךַאזרוא עקיצנייא יד זיא טָאד .ןָאט לטרעֿפ ןוא רעּבלַאה
 ַא) סעיצַאניּבמָאק-טרָאװ ןוא רעטרעוו -- ענעגנולעג רעייז טֿפָא --- עיינ

 ןוֿפפ ,"טרעטרעוורַאֿפ ,"ןענעטָאש רעטרעוו ןוא- ,"טרעלטיהעג, :רעגייטש

 -הליֿפּת ,טנעו עטלקניװרַאֿפי ,"רעמַארג רעד תורוש ענעטסָאמעג עכיילג
 "יצ ,"ןרענייטש, .ּבייל ןטנּברקעג רַאֿפ רעצ ןיימ- ,"טייקמערַאו עקיד
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 ,ןסנַאנָאסַא ןוא ןעמַארג עלעניגירָא יד ךיוא .(המודכו "טמירוסיעצ, ,"ןרענ

 -קרעמֿפױא רעזדנוא יצ רעטֿפָא ךָאנ ייז ןעיצ רעדיל עיינ סקיווייל ןיא סָאװ

 עּבלַאה ןוא ןעמַארג עַנױזַא ,רעגייטש ַא --- ,עקידרעירֿפ יד ןיא יו ,טײקמַאז

 -יַאמ --- גנונַאּפש, ,*רעטָאֿפ -- רוטּפ, ,"ןעמעוו -- ןעמערּב. :יוװ ,ןעמַארג

 ,ףהּכ -- ןעױלּב- ,"טונימ -- םיטויּפ ,"ןכָארּבעצ -- ןוחטּב.+ ,"קענַאד

 ףיוא טינ ןענייז ייז ךיוא --- ,ערעדנַא רועיש ַא ןָא ןוא ,*טלעוּפעג -- להוא;

 -יסנעס רעזדנוא ןכַאמ וצ רעֿפרַאש ןוא רעניײֿפ ףיוא רָאנ ,ךיז ןעניײֿפוצסיױא
 ...ןויטָאמ-טנורג עטלייצעג ענייז ןוֿפ סעיצַאירַאװ לָאצ ַא ןָא יד וצ טעטיוויט
 טרָאװ ןעלדנַאװרַאֿפ ןוֿפ רעדנואוו םעד זדנוא ןזייוו וצ חוּכּב קידנעייז טינ
 .טרָאװ ןוֿפ רעזנואוו םעד זדנוא רע טזייוו ,טַאט ןיא

 גנופַאש-סָאטימ עײנ ה
 ,(1940) "רעדנואוו ןטושּפ ןוֿפ דיל

 (1943) "רּבדמ ןוֿפ עדַאלַאב,

 "טיה רערעטצניֿפ רעד ןיא ,ןרָאי רעקיצרעֿפ בױהנָא ןוא רעקיסיירד ףוס

 וצ קירוצ טרעקעגמוא ךיז ,ןעעזעג ןּבָאה רימ יו .קיווייל טָאה ,טייצ-רעל
 זיא ,םעד ץוח ַא .טיוט ןוֿפ ,גנוקינייּפ ןוֿפ ,ןדייל ןוֿפ ןוויטָאמ עקילָאמַא ענייז

 -יצנאווצ יד ןיא יו .שיטסַאקרַאס-שיטנַאטילימ ןרָאװעג לָאמַא רעדיו רע

 ,"םזילַאער ןשיטסילאיצָאס, ןימ םענעגייא ןייז ןוֿפ דָאירעּפ םעד -- ,ןרָאי רעק

 טציא ןיוש ןעוועג זיא עריטַאס רעטרעטיּברַאֿפ ןייז ןוֿפ טקעיּבָא רעד םגה
 "רדס רעצנַאג רעד רָאנ ,גנונעדרָא עלַאיצַאס יד ,טלָאמַאד יװ ,זיולּב טינ
 ךיז טָאה סע זַא ןעניימ וצ תועט ַא ןעוועג טלָאװ ךָאד .ןײלַא טָאג ,םלועה
 ןלעטשנגעקטנַא ןטסקינייװעניא ןייז ןוֿפ סעצָארּפ רעד טלעטשעגּפָא ןצנַאגניא
 ,גנולֿפײװצרַאֿפ ןוא ארומ ,טייקרעטיּב ,טייקיאורמוא ןוֿפ ןעגנומיטש יד ךיז
 .ןוויטָאמ-םוקמוא ןוֿפ ןרָאװעג טּפַאכרַאֿפ ןצנַאגניא רעדיו זיא רע זַא ןוא

 ןוא תומולח יד ,ןּבױלג וצ ןליוו רעד ,דנַאטשרעדיװ וצ גנוּבערטש יד ,ןיינ

 ןיא טרַאּפשרַאֿפ ןטלַאהעג םיא טָאה טייהקנארק ןייז טניז סָאװ ,סעיזיוו יד

 -עג קיטומ ױזַא ךיז ייז ןּבָאה ,סעירַאטינַאס יד ןוֿפ ןלעצ-ךעלרעמיצ יד

 יד-טָא -- ,עילנָאכַאלעמ ןוא ארומ ןוֿפ ןלַאֿפנָא יד טימ םיא ןיא טלגנַאר

 ,ךשוח ןקימורַא םעד ףיוא טקוקעג טינ ,ןענייז תוחוּכ-המשנ עקיטכיל עלַא

 רערעכיז סָאװ ,טרעקרַאֿפ ,ןרָאװעג ןשָאלעגסיױא טינ ,ןרָאי-רעלטיה יד ןיא

 שטנעמ רעד, זַא ,קורדנייא רעד ןרָאװעג זיא סע רעכעלרעֿפעג סָאװ ןוא
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 ןוא ,(*לּכהיךס ןוֿפ גניר,) "קנַארק זיא טסייג ןייז , זַא ,"טנייה רעטצניֿפ זיא

 ,רעדיל ענייז ןיא טקירדעגסיוא סע טָאה קיווייל רעֿפרַאש ןוא רעטֿפָא סָאװ

 ןייז ,גנוטער רעטסקינייוװעניא וצ גנַארד ןייז ןרָאװעג זיא רעֿפיט ץלַא

 "צניֿפ רעד רעטניה ךיז טלַאהַאּב סָאװ ,טכיל סָאד ןקעלּפטנַא וצ שטנואוו

 -- זַא ,קידנטסיירט ןלייצרעד סָאװ ,רעדיל ןעגניז וצ ןוא -- שינרעט

 םולש ןוֿפ רש ַא טּבעװש ןשטנעמ ןדעי רעּביז זַא

 .ןירג קילַארטש ןוא סייוו ןענייז לגילֿפ ענייז ןוא

 ץלַא ,םוקמוא ןוֿפ טעטילַאער יד ןרָאװעג זיא סע רעקידארומ סָאװ
 סיטנַאמָאר ןייז ןלעטשוצנגעקטנַא םיא טכוזעג דיל סקיווייל טָאה רעטֿפָא
 -צניֿפ ןוֿפ רָאװ רעד --- תוחוּכ עדייּב יד ןשיוװצ טיירטש רעד .םוקֿפיוא ןוֿפ

 "ביל ןוא טכיל ןוֿפ םילח םעד ןוא .,טייז ןייא ןוֿפ ,טֿפַאשטניײֿפ ןוא שינרעט

 -רעקַאלֿפ ךָאנ םיא ןיא טרעקַאלֿפעג טָאה -- ,טייז רערעדנַא רעד ןוֿפ ,טֿפַאש
 ךיוא ןּבָאה רָאװ רערעטצניֿפ רעד טימ םענייאניא ןוא -- רעירֿפ יו רעקיד

 עקידנּבעלַאּב ערעייז .וֿפַאש ןייז ןיא ןליֿפ וצ ןּבעגעג ךיז תומולח עקיטכיל
 ןוֿפ טַאלּב ןייא ףיוא טינ ןלַאֿפעג ןענייז ןלַארטש-טכיל עקידנרעּפכורֿפַאּב ןוא

 "ןעװעג טינ ךיא ןיּב עקנילּבערט ןיא; יװ ,גנולמַאז-רעדיל ַאזַא וליֿפַא

 ךיז ןעניֿפעג ןרָאצ ןטסרעטיּב ןוא רעצ ןטסֿפיט ןוֿפ ךוּב םעד-טָא ןיא וליֿפַא
 ןליוו םענעגרָאּברַאֿפ םעד ןוֿפ קורדסיוא ןַא ןענייז סָאװ ,סעמעָאּפ ןוא רעדיל
 ,ןגעוו ,טרעקרַאֿפ ,ןכוז וצ רָאנ ,רעצ ןֿפיט םענוֿפ ןרעצרַאֿפ ךיז ןזָאל וצ טינ
 .ַאי ןקידנטסיירט ַא ןוא ןרעכעה ַא סעּפע וצ ןיינ ןקידנרָאצ םענוֿפ ןריֿפ סָאװ

 קיטייוו רעד טרעּבגעעג טָאה לָאמ עלַא יװ רעֿפיט ןעוו ,טייצ רעד ןיא דָארג

 :טהנעטעג ןוא

 :רעמ טינ הנעט ,טינ ןרָאװ --

 .רעל ףיוא טרעדנילּפעצ זיא טלעוו

 רעטכעוושרַאֿפ רעד דרע רעד רעּביא

 -- ,רעטכעלעג רעטיּב ַא טימ טעּפש

 סָאװ ,םיטש יד ,םיא ןיא םיטש עטייווצ יד טָאה טייצ רעד ןיא דָארג

 -- ,"רעטייוו ןענַאּפשקעװַא ןוא -- ךיז ןּבײהֿפױא, וצ ןֿפורעג םיא דימּת טָאה

 :ןֿפורעגּפָא ךיז

 ..טעפוע סָאװ ,רענייא טינ ןיּב ךיא --
 טעז סָאװ ,רעד ץלַא ךָאנ ןיּב ךיא
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 -- רענייּב עבורח ןיא ןּבעל

 .רענייק טינ רעמ טעז סע ואוו ,טרָאד

 (*גָאלַאיד,)

 ַא ןוא גנוקרַאטשרַאֿפ ַא זיא "ןעוועג טינ ךיא ןיּב עקנילּבערט ןיא,
 ךיז טימ טריֿפ טעָאּפ רעד סָאװ ,גָאלַאיד ןקידנעטש םעדיטָא ןוֿפ גנוריַאירַאוװ
 טסיג סָאװ ,טסייג םעד ןוא ,"רענייּב עבורח, יד ןשיווצ גָאלַאיד םעד -- ןיײלַא

 -טָא ןוֿפ ןרעטסומ ..ןּבעל םָארטש םעיינ ַא תושבי תומצע יד ןיא ןיײרַא
 ףיוא טצעזעגרעּביא ,ןּבעל ןוא טיוט ,גנואיוּב ןוא ןּברוח ןשיווצ ףמַאק םעד
 1941 ,"לּכה-ךס ןוֿפ גניר,) גניר ןטענָאס רעד :ןענייז ,עיזעָאּפ ןוֿפ ךַארּפש רעד

 ךיא ןיּב עקנילּבערט ןיא, ךוּב סָאד ךיז טסילש סע ןכלעוו טימ ,(1942--
 ןוֿפ עדַאלַאּב יד, ;(1940) "רעדנואוו ןטושּפ ןוֿפ דיל; סָאד :"ןעוועג טינ
 ,(1942) "רּבדמ

 ,טכַאמ ,טענָאס-סולש רעד ,גניר-ןטענָאס םענוֿפ טענָאס רעטנצֿפוֿפ רעד

 רעד ןוֿפ ייס ,טעטילַאער-םוקמוא רעד ןוֿפ ייס לּכה-ךס ַא ,ןגָאז ןעמ ןעק
 ןוֿפ רעדיל יד ןיא סָאװ ,לגנַארעג םעד ןוֿפ ךיוא אלימ ןוא ,עיזיוו-םוקֿפיוא
 -סיוא ןֿפרַאש רעדנוזַאּב ַא רָאג וצ ןעמוקעג רע זיא 1945 --- 1940 ןרָאי יד

 .קורד
 ;:רימ ןענעייל טענָאס-סולש םענוֿפ לייט ןטשרע םעד ןיא

 ןטענָאס רַאֿפ טנייה טייצ יד טינ זיא'ס ,סיױו ךיא

 .קנַאט ןוא ןָאנַאק ןוֿפ ךָאד טייצ יד זיא סע

 ,קנַארק זיא טסייג ןייז ןוא רעטצניֿפ זיא שטנעמ רעד

 ןטעּב ןעמעוו וצ ,ךיז ןקערטש ןעמעוו וצ ַאטינ

 :טידערק רעד טמוק ךיילג רעּבָא ,ןוּבשח םעניא טיּבעד רעד זיא סָאד

 -- קנַאד ַא סיוא טגניז ,ןגעווטסעדנוֿפ ,ץרַאה ןיימ

 ןטערקעד עשרעקנעה ןוֿפ גרעּב רעטנוא סָאװ

 ןטעָאּפ עתמא ןוֿפ םיױרט רעד ךיז טלּפַאצ ךָאנ

 .קנַאדעג סטָאג יו ,ןייז קיטכיל טעוװ שטנעמ רעד

 קיטכיל םעד ןגעװ םיורט רעד ,"ןטעָאּפ עתמא ןוֿפ םיורט, רעד-טָא
 -עָאּפ ערעגנעל עלַא ןיא טעמּכ רעקידרעטיצ ַא ךיז טלּפַאצ ןשטנעמ ןוֿפ ןייז
 םעד ןיא זיולּב טינ ,"ןעוועג טינ ךיא ןיּב עקנילּבערט ןיא, ךוּב םענוֿפ סעמ
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 ,(1943) "ןטרָאג ןיא חרוא ןַאא עמעָאּפ רעד ןיא וליֿפַא ."לּכה-ךס ןוֿפ גניר,

 -טרעג םעד ןסָאלשעגנייא ,עלַא ןוא ץלַא ןוא ,טיוט רעד זיא חרוא רעד ואוו

 -- ,רענטרעג םעד ןגעוו טגָאזעג טרעוװ ,רַאֿפעג-טיוט ןיא ןענייז ,רענ

 העש רעקידנּברוח רעד ןיא זַא
 טַאלג רקֿפה ףױא טינ רע זטזָאלראֿפ
 טַאלּב ןוא גייווצ ןוֿפ לרעדָא ןייק
 .ןילַא ךיז רָאנ ןעוועטַאר וצ
 ןיױועג סמיוּב ןדעי ןיא טריפש רע
 דָאנעג ןוא םימחר ןוֿפ לַאווק ַא
 דוסי ןוֿפ טײקטסעֿפ ךָאנ ץלַא ןוא
 ,ןעז רע טוט לצרָאװ ןדעי ןיא
 ןערּב עמַאס ןיא רע טּביילּב ןייטש ןוא
 טעפוע ןטסטעּפש זיּב .סַאלֿפ טלעוולַא ןוֿפ
 ,טעּבעג טצעל ןוֿפ טצעל'ס רע טמענרַאֿפ
 ,ןיילק ןטסנעלק עמַאס ןוֿפ טמוק סָאװ

 ןייּבעג ןייז ןוא ּבייל ןייז טימ ןוא

 ,טייב רעד ףױא לזערג'ס רע טצישַאּב

 .טיוט ןוֿפ טנַאה יד ךרודַא זיא סָאװ

 זיא םיורט ןייז סָאװ ,רענטרעג ַא ָאד זיא טיוט ןוֿפ ןטרָאג םעניא וליֿפַא

 רעקידעּבעל ךָאנ ןוא רעקידלּפַאצ ךָאנ .ןּבעל ,רָאג טרעקרַאֿפ ,רָאנ ,טיוט טינ

 ןיא חרוא םעד ןגעק דנַאטשרעדיװ ןוֿפ רעוועג ַא יװ ,םיורט-סנּבעל רעד זיא

 - .1940) "רעדנואוו ןטושּפ ןוֿפ דיל, עמעָאּפ רעד ןיא -- .טיוט םעד ,ןטרָאג

 -טָאטימ רעד ןוֿפ ךשמה ַא דיל עקיזָאד סָאד זיא ,רוטקורטס ןייז טיול
 -ַארד ןוא עיזעָאּפ סקיווייל ןיא טרָא ןסיורג ַאזַא טמענרַאֿפ סָאװ ,גנוֿפַאש

 ("םלוג רעד, ,'ףלָאװ רעד;) גירק-טלעוו ןטשרע םעד טניז עיגרוטַאמ

 ַא; ןיא ןיוש ןרָאװעג טײזרַאֿפ ןענייז ךעלדנרעק עטשרע עריא סָאװ ןוא

 םעד ןיא .קרעװטנגוי סקיווייל ,"חישמ ןוֿפ ןטייק , ןוא "םונהיג ןוֿפ המשנ

 ,סָאטימ םענרעדָאמ ַא לָאמַא רעדיוו רימ ןּבָאה "רעדנואוו ןטושּפ ןוֿפ דיל,

 -צניֿפ ,האנש ,קערש ,ורמוא ןוֿפ סָאטימ ןייק טינ ןיוש סע זיא טציא רעּבָא

 -טמיג .גנונעֿפָאה ןוֿפ עיזיו ַא ,טרעקרַאֿפ ,רָאנ .גנולֿפײװצרַאֿפ ,שינרעט

 -עג ,ןגערֿפ ןעמ טעװ ,1940 ןיא טלעװ יד ןעד זיא ...ןּביױלג ןוא טכיל ,טייק

 .טינ רעכיז !רעירֿפ רָאי קילדנעצ ייווצ טימ יװ ,בצמ ןרעסעּב ַא ןיא ןעוו
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 טימעג ןייז .טינ ךיוא ?דנַאטשוצ:טימעג סרעטכיד םעד טרעדנעעג ךיז טָאה
 -יורט ,רעקיצניװ טינ ,רעמ ןעוועג גירק-טלעוו ןטייווצ םענוֿפ ּביױהנָא ןיא זיא
 רע ?ןעד סָאװ אלא .גירקיטלעוו ןטשרע ףוס םייּב יו ,שיגַארט ןוא קירע
 ןּברוח ןוֿפ ןשינעעשעג ףיוא ןריגַאער וצ שירעלטסניק טנרעלעגסיוא ךיז טָאה

 טלָאװעג טינ רעמ ךיז טָאה רע .רעירֿפ יו רעשירעֿפעש וליֿפַא ןוא רעקיטומ

 רעדיו זיא דרע יד זַא ,ערעדנַא ןוא ןיילַא ךיז ןענערָאװ טימ ןענעגונַאּב

 ןריּפש זדנוא טזָאלעג ןוא טריּפשעג טָאה רע .םוהּת רערעטצניֿפ ןוא והבויוהּת
 ןוא רָאלק ױזַא טָאה רע סָאװ ,םוקמוא ןוֿפ רָאװ יד !רוא יהי ברע ןַא סעּפע
 -- "ןטעָאּפ עתמא ןוֿפ םיורט, םעד טימ טנגעגַאּב רע טָאה ,ןעזעג ףרַאש
 ןטכער ןיא ,"רעדנואוו ןטושּפ ןוֿפ דיל סָאד, זיא ...םוקֿפיוא ןוֿפ םיורט םעד

 ,טכיל ןוֿפ דיל ַא -- ,טיוט ןוֿפ ןטָאש ןיא ,תוכשח רעשיטסיצַאנ ןוֿפ ןטימ

 !דניק סָאד לָאז ןּבעל -- ןּברָאטשעג ןענייז ןרעטלע יד ...ןּבעל ןוֿפ דיל ַא

 טליהעגנייא טייקסייו רעטיוט ןיא

 ,ןגיצעגסיוא ןגיל יז

 טליּפש ךיז דניק סָאד יז ןשיווצ ןוא

 .ןגיוא עקידנכַאל טימ

 ּו

 דע טָאה ?טייקועלקריוװ רעד ןוֿפ קעװַא טייו ױזַא טעָאּפ רעד זיא

 ,טוג רעייז יז טעז רע .ןיינ ?ןקוקנָא רעמ יז קידנלעוו טינ ןגיוא יד טכַאמרַאֿפ

 ,לָאמ עלַא יו ןשינרעטצניֿפ עריא ןיא ןײרַא ףיט ױזַא טקנוּפ טגנירד רע

 רעּביא רע טײרּפש ,תומוהּת עלַא עריא זדנוא רַאֿפ ןענעֿפע וצ טָאטשנָא רעּבָא

 טָאג טזָאל ןוא -- ןטש םעד ּפָארַא ןָארט ןוֿפ טֿפרַאװ רע .ןעלמיה ריא

 -פיוא טסייה סָאד ,ןיינ ?ןטקַאֿפ יד ןענעקיײלראֿפ סע טסייה ...ןגיניק רעדיוו

 רעד זיא המחלמ ,דרָאמ ,טיוט :ןדלעמ טסייה סָאד ;ןעניז ןרעֿפיט רעייז ןקעד

 ךלימ -- זיא ןיז ריא .ןּבעל זיא ןיז ריא ;טיײקכעלקריװ רעד ןוֿפ ןיזמוא

 ךשוח ,דנַארּב ןוא דרָאמ זיא םורַא ןוא םורַא לייוו .עלהֿפוע ןקירעגנוה ןרַאֿפ

 "ערּב ןטימ ןיא ןרָאװעג ןריוּבעג זיא סָאװ ,דניק סָאד לייוו ,גנורעטשעצ ןוא

 ײלגרַאֿפפ ,טסירּב עטיוט סרעטומ רעד וצ וצ:ךיז טסייר ,דלַאװ ןקידנענ

 ,"ןסייּב טינ רעמ ייז ןעק ןוא -- ייז וצ וצ:טלַאֿפ ,"ןסייוו ןיא עטרעוו

 ,ןּבעל סָאד -- עלהֿפוע סָאד :רעדנואוו רעטושּפ ַא ,רעדנואוו ַא ,סנ ַא טעשעג

 !"ןכָארּפשרַאֿפ, טָאה רע סָאװ ,טָאג ייּב טנָאמ ןוא ןושל טגירק טֿפנוקוצ יד

 :טנָאמ סע

 !גירק םעד ּפָא לעטש -- גירק ןיא טלעוו יד

 ןוחצנ ןייז רערעמ טעוו'ס
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 -- ,גיוו ַא רימ רַאֿפ ןלעטשֿפױא ןיא
 .ןכָארּפשרַאֿפ ןעוועג זיא'ס יוװ

 םיא סָאװ ,טגירק דניק סָאד רעּבָא ,טלעטשעגּפָא טינ טרעוו גירק רעד
 "לע יד ..גיוו ַא טימ ,ךעלעקיוו טימ ,ךלימ טימ טגרָאזַאּב טרעוו סע :טמוק
 ןוֿפ ּפָארַא זיא ןיילַא טָאג !דניק סָאד לָאז ןּבעל --- ,ןעמוקעגמוא ןענייז ןרעט

 ..ןכייצ ןייז טייקיּבייא ןוֿפ ןייּבעג סדניק ןיא ןטינשעגניירַא ןוא ןכייה עלַא
 טינ זיא'ס ,עירָאגעלַא ןייק טינ זיא'ס ,ןיינ !?לשמ ַא ,עירָאגעלַא ןַא סע זיא
 ןוֿפ סָאטימ ַא -- גנוֿפַאש-סָאטימ קידעּבעל ַא ןוא עטכע ןַא זיא'ס ,לשמ ןייק
 ,והבו והּת ןטימ ןיא *!רוא יהי, ַא !דרָאמ ןוא דנַארּב ןטימ ןיא ןּבעל ןוא טכיל
 .טײקשירעֿפעש רעסיורג ןוֿפ ןטנעמָאמ עלַא ןיא יו ,תיסשארּב ןיא יוװ

 יד, זיא ,טייקשיריל דעמיטניא טימ לוֿפ ,גנוֿפַאש-סָאטימ ַאזַא טקנוּפ
 ןוא סושָאטַאּפָא ןיא טכעלטנֿפערַאֿפ לָאמ ןטשרע םוצ) "רּבדמ ןוֿפ עדַאלַאּב
 ןוא עטסֿפײר סקיווייל ןוֿפ ענייא ,(1943 ,5 דנַאּב ,"רעכיּבלמַאז, סקיווייל

 סע זיא ,ןעגנוֿפַאש עטסקיטכיזכרוד ןוא עטסרעטיול (רַאֿפרעד עקַאט רשֿפא)
 ,טסייג רעד .סעמעָאּפ עטסשיטסירעטקַארַאכיטסכעה ענייז ןוֿפ ענייא ךיוא
 יא זיא ףָאטש רעד .ןרעדָאמ סיוכרוד זיא ,קורדסיוא ןוֿפ םרָאֿפ יד ךיוא
 ,רעדָא סָאטימ ןקילָאמַא םענוֿפ גנוריזינרעדָאמ יד-טָא .לָאמַא ןוֿפ יא ,טציא ןוֿפ

 טריֿפעגניײא קיווייל .ה טָאה טייצ רעזדנוא ןוֿפ גנוריזיגָאלָאטימ יד ,רעקיטכיר
 ךָאנ ןוא -- ("ףלָאװ רעד ,"םלוג רעד,) גירק-טלעוו ןטשרע ןתעּב ךָאנ

 "נעגעל ןֿפַאשרעּביא ןוא ןֿפַאש טימ ןּבױהעגנָא ךעלטנגייא טָאה רע) רעירֿפ
 (."םונהיג ןוֿפ המשנ ַא ,"חישמ ןוֿפ ןטייק יד, :סעד

 רעיינ ַא "רערנואוו ןוֿפ דיל, סָאד יו ױזַא זיא "רּבדמ ןוֿפ עדַאלַאּב, ןייז
 "יריל) עשירַאדנעגעל-ןרעדָאמ ענייז ןוֿפ טייק רעד ןיא גניר רענעטנַאילירּב
 םיטרּפ עקיטכיוו רעייז רָאֹּפ ַא ןיא ךָאד .סעמעָאּפ (עשיטַאמַארד רעדָא עש
 סקיווייל .ה ןיא עקידרעירֿפ יד ןוֿפ שרעדנַא ןעגניר עיינ ייווצ יד-טָא ןענייז
 ןוֿפ טינ ןעוועג ןצנַאגניא טעמּכ ףָאטש רעד זיא ענעי ןיא .טײק-סגנוֿפַאש
 ןענייז ןעגנומיטש יד ,ןוויטָאמ יד ,ןעיידיא יד זיולּב .טייצ רעקיטנייה רעד

 ןוֿפ דילא ןיא יוװ ױזַא ,זיא *רּבדמ ןוֿפ עדַאלַאּב ַאל ןיא .עקיטנייה ןעוועג

 בלַאה (ןשינעעשעג יד ,ןטלַאטשעג יד) לַאירעטַאמ רעד ,"רעדנואוו ןטושּפ
 .קיטציא ּבלַאה ,קיטיײצרַאֿפ

 ןיא ןדיי יד טימ השעמ יד זיא ,טלייצרעד טרעװ סָאװ ,השעמ יד
 השעמ יד ;דנַאל ןטגָאזעגוצ םוצ געוװ ןֿפױא ,םירצמ ןוֿפ געוו ןֿפױא ,רּבדמ

 ןייז טימ ,ייז ןכערּבעצ ןייז טימ ,תוחול יד ןדיי ןּבעג ןייז טימ ןהשמ טימ

 .ןילַא טעָאּפ םעד טימ השעמ יד ךיוא זיא סָאד רעּבָא ;רּבדמ ןיא ןּברַאטש

 ףענרהא ןוא ןהשמ טימ ,ןדיי יד טימ רּבדמ ןיא טרָאד ךיוא ןילַא זיא רע
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 ןטרָאד ןענייז ,ןעמוה ןוֿפ דמלמ ןייז ,ּבייל ןועמש 'ר ,עמַאמ ןייז ,עטַאט ןייז

 ,םירצמ ןוֿפ סױרַא ןענייז סָאװ דיי יד טימ םענייאניא עלַא ןענייז ייז

 ןדיי ןוא לָאמַא ןוֿפ ןדיי רָאנ טינ ןוא .ןענרהא ןוא השמ טימ םענייאניא עלַא

 "נעגעל יד ,עקיטציא יד ןוא עקילָאמַא יד ,ןשינעעשג יד ךיוא -- ,טציא ןוֿפ

 ..סנייא ןרעיו ןוא ףיונוצ ךיז ןסיג -- ,עלַאער יד ןוא עשירַאד

 -- רּבדמ ןכרוד ןעיײג ןדיי
 רָאװ ןיא ייס ,םולח ןיא ייס
 .רָאי טנזיוט יירד ױזַא ןיוש

 ,םירצמ ןוֿפ רּבדמ ןכרוד ןייג עקיּבלעז סָאד ץלַא ,ןדיי עקיּבלעז יד ץלַא

 םירצמ ןוֿפ ןעיײיג ןדיי

 ,יײז טימ טימיייג -- ךיא ךיוא ןוא
 ייד ןייא ןיא םיטבש יִד טימ

 זייר ןייא ןיא ייז טימ עלַא רימ טינ ןעד ןעייג -- ,טינ ןעד רע טייג
 רעזדנוא זדנוא טליײצרעד רע ,עטכישעג רעייז זדנוא טלייצרעד רע

 סנייא זיא -- ?ןשיװאוצּפָא םיקחרמ ןוא טייצ ךרוד טייצ ןגיזַאּב וצ:) עטכישעג
 -עניא םענעגייא ןייז ןוֿפ עטכישעג יד זדנוא טלייצרעד רע ,(ןליצ ענייז ןוֿפ
 ַא ןוֿפ ,דיל-סקלָאֿפ ַא ןוֿפ ןָאט םעניא סע טלייצרעד רע .ןּבעל ןטסקינייװ

 .השעמ-סקלָאֿפ
 -- קלָאֿפ ןשידיי םענוֿפ עיֿפַארגָאיּב-רוטַאינימ ַא סקיווייל זיא סָאד

 יימ ןיא -- עיֿפַארגָאיּבָאטױא ןייז (טּביירש רע סָאװ ,ץלַא טעמּכ יוו) ךיוא ןוא

 .עיֿפַארגָאיּבָאטױא עטסקינייוװעניא ןייז ,רוטַאינ
 -רעטעּפש ַא ןיא ןטלַאטשעג עקילָאמַא ןצנַאלֿפרעּביא ןייק טינ זיא סָאד

 זיא סָאד ."רעדיל-שמוח. ענייז ןיא רעגנַאמ קיציא טוט סָאד יװ ,טייצ רעקיד

 -רעירֿפ ַא ןיא ןשטנעמ עקיטנייה רעדָא ןיילַא ךיז ןגָארטרעּבירַא ןייק טינ

 זיא סָאד ;"תרצנ ןוֿפ ןַאמ םעדא ןיא סע טוט ׁשַא םולש יװ ,הֿפוקּת רעקיד

 -טייצ ןוֿפ ץענערג ןֿפױא ןטייצ ןוֿפ ואוועדנַאר ַא ,סעכָאּפע ןוֿפ ששינעגעגַאּב ַא

 יּפָאי ןַא סעּפע ,"טייצ ךרוד טייצ ןגיזַאּב, ןימ ַא סעּפע עקַאט --- ,טיײקיזָאל

 ..."םיקחרמ ןוֿפ גנושיוו

 *עשילּביּב, יד ןיא "עידעמָאק-הלואג. רעד ןיא ,"םלוג, םעד ןיא

 רוד רעזדנוא ןוֿפ ןעיידיא ןוא ןוויטָאמ ןעמונעג קיווייל .ה טָאה סעידעגַארט

 עקילָאמַא טּבעלַאּב ייז טימ ןוא ןעיידיא ןוא ןוויטָאמ ענעגייא ענייז רעדָא

 טָאה "רּבדמ ןוֿפ עדַאלַאּב ַא. ןיא .סעדנעגעל ןוא ןטלַאטשעג עקילָאמַא ,תורוד
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 ;ןעיידיא ןוא ןוויטָאמ ,ןעגנומיטש עקיטנייה ענייז טימ טנגונַאּב טינ ךיז רע

 "יא ןײלַא ךיז --- ,סָאטימ-רּבדמ םעד ןוֿפ דלעה ןרַאֿפ טכַאמעג ךיז טָאה רע
 .הֿפוקּת ןייז ןוא החּפשמ ןייז טימ םענייא

 רעד וצ לסילש ַא זױלּב טינ ,רעּבירעד ,זיא "רּבדמ ןוֿפ עדַאלַאּב יד,
 זיא'ס :;קלָאֿפ ןסיורג ןדעי ןוֿפ עמַארד רעד וצ ,קלָאֿפ רעזדנוא ןוֿפ עמַארד
 -ַארד םעד וצ---ריֿפנײרַא רערעקיסַאּפ ַא ךָאנ רשֿפא ןוא -- ריֿפנײרַא ןַא ךיוא
 ןיא ןוא ןײלַא טעָאּפ םעניא קינייוועניא ּפָא ךיז טליּפש סָאװ ,גָאלַאיד ןשיטַאמ

 ןּביולג ןוא תוקֿפס ןשיװצ גָאלַאיד רעטנַאקַאּב טוג זדנוא רעד .ןֿפאש ןייז

 ינײּפ -טסּבלעז ןשיװצ לגנַארעג רעד .ןּבעל ןוא טיוט ,טייקיּבייא ןוא טייצ
 | - . גנוּבױהרעד-טסּבלעז ןוא גנוק

 ןוֿפ עדַאלַאּב ַא, ןיא ףמַאק ןטסקינייװעניא םעד-טָא ןשיווצ קוליח רעד
 .ה ןוֿפ קרעוװו ,עקידרעירֿפ ,ערעדנַא ןיא לגנַארעג ןקיּבלעז םעד ןוא "רּבדמ
 (ּביוהנָא ןיא טּפיוהרעד) בור סָאד זיא טרָאד סָאװ ,םעד ןיא טײטשַאּב קיווייל
 ,שינרעטצניֿפ ןוֿפ ,גנולֿפײװצרַאֿפ ןוֿפ ,עיצַאגענ ןוֿפ דצ רעד קרַאטש ןעוועג

 ןטימ ןוא ּבױהנָא ןקידרּבדמ ,ןרעווש ןטסיװ ןֿפיױא טקוקעג טינ -- ָאד תעּב
 רעד .ּבעל ןוֿפ טכַאמ יד ,ןּבױלג ןוֿפ חוּכ רעד רבוג ,ףוסילּכ -ףוס ,זיא --
 ,טכיל םענעגרָאּבראֿפ ןוֿפ לַאװק

 יװ ױזַא ,טייקטכייל ַא סעּפע ךיז טליֿפ ןזרעֿפ יד ןוֿפ םטיר םצע םעניא
 עגנירג יד-טָא ןוֿפ ןדער זדנוא וצ לָאז טימעג גנירג ַא רָאנ ,רעווש ןייק טינ
 ןֿפרַאװ ייז רעּבָא ףשינעעשעג ערעטצניֿפ ,תורושּב עזייּב .תורוש עצרוק ןוא
 סטעָאּפ םעד ,רּבדמ ןיא רוד ַא טּברַאטש סע .המיא ןייק ןָא טינ זדנוא ףיוא
 השמ יװ ,טעז רע ;ןדמַאז יד ןיא ןּבָארגַאּב ןרעוו עטסרעייט ןוא עטסטנעָאנ
 הרושּב ַא ףוס םוצ זדנוא רע טגנערּב ךָאד ןוא -- ובנ גרַאּב ןֿפױא טּברַאטש
 טלגנַאר קיווייל ...ןּבױלג ןוֿפ רָאנ ,שואי ןוֿפ טינ ,ןּבעל ןוֿפ רָאנ ,טיוט ןוֿפ טינ

 ןיא ןענייז ייז ,םיא ןּבָאה ייז ,ייז טָאה רע :ןּביױלג ןא טכיל רַאֿפ רעמ טינ ךיז

 .םיא
 ךָאד זיא ןטקנוּפ רָאּפ ַא ןרירטסוליא וצ ץלַא קיטיונ טינ זיא סע

 ןוֿפ טײקשיֿפַארגָאיּבָאטױא עשיריל יד :ןטַאטיצ טימ ןקיטעטשַאּב וצ יַאדּכ
 ..טייקיטכיל ןוא טייקטכייל ריא ,*עדַאלַאּב , רעד

 זרהא וצ תוכייש רעדנוזַאּב ַא רָאג רע טָאה ,םינהּכ ןוֿפ טמַאטש קיווייל

 ....רּבדמ ןיא ךיז ןֿפערט ייז ןעוו ,ןהּכה

 -......,  {,.,. ,,..,,., ,,2/4ו גיי א,,, גם... ,,,,., גת... ...=+ ,  עג, 4 פג. ||

 ,טנַאה ַא רַאֿפ ךימ טריֿפ עטַאט

 .להוא ןיא רימ ןענייז טָא ןוא
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 דנַאל-ןענּכ םוצ :טגָאז ןרהא

 -- ,לאוש ,ךָאנ טיױו יו סייױו רע זיא

 רעּבירעד ,עי ,רעּבירעד ןוא

 ,רעּביא תילט ַא טימ ךיז קעד

 ,ןעיולּב ןיא סיױו תילט ַא טימ

 .ןהֹּכ ַא רַאֿפ ךיד שטנעּב ךיא ןוא

 ,ןרהא רעטוג :עטַאט רעד טגאז

 ,םעניילק ןיימ ןוז ןיימ -- םיא ךיוא שטנעּב

 ןרַאֿפעג עשרּבדמ ךרוד לייו

 .םענייאניא זדנוא טימ ירט רע טייג

 ןַא יו ,טייג רע .םענייאניא זדנוא טימ יירט רע טייג רָאנ טינ ןוא
 ןשיווצ טייקטלייוורעדסיוא טלעוּפעג ןגעװטנײדנוֿפ ּבָאה'כ,) רעטלייוורעדסיוא

 -- ,קיטיינ זיא סע ןעוו ןוא ,סױרָאֿפ טייג רע .(עטַאט רעד םיא טגָאז ,"ןדיי

 ןרירוצנָא טינ טנרָאװעג םיא טָאה סָאװ ,ןטַאט םעד טינ טגלָאֿפ רע .ןיילַא
 ..טנערּב רע ןעוו ,ןעניגַאּב ןיא; טנעה יד טימ הנס םעד

 ,טסייה עטַאט סָאװ ,טשינ ךיא גלָאֿפ

 ,ןדנואוו ףיוא טנעה יד ןערּבעצ ןוא

 טסיירד טנשקערַאֿפ ןייטש ּביילּכ ןוא

 ןדנוצעג ןיילַא הנס ַא יװ

 .רּבדמ םעד ןיא

 םיא טעילוט עמַאמ ,ךיז טקערש ,טיירש עטַאט ,"טנערּב ןוא טייטש, רע

 ..ןדלַאֿפ עריא ןיא

 ,ןעמַאמ רעד וצ השמ וצ טייג

 :טסיירט רעכייו טימ טגָאז רע ןוא

 ,טסיױו סע רע ןייז טשטנעּבעג לָאז --

 ...ןעמַאלֿפ ןיא ןַארַאֿפ טָאג זיאיס זַא

 ,טרָאװ סטעָאּפ םעד ןיא םערוטש ןייק ןוא ארומ ןייק ךָאד ןוא ...טָאג
 -רעיש ,טייקטכייל ,טייקיאור ,הקד הממד לוק רָאנ ,לָאמַא ןעוועג טלָאװ סע יו
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 ךיז טריּפש רָאמוה ,(.."ןעמַאמ רעד וצ השמ וצ טייג,) ןָאט םעניא רָאמוה טינ

 "ַאמ ןייז טימ ,ןטַאט ןייז טימ רעטכיד רעקיטנייה ַא :עיצַאוטיס םצע רעד ןיא

 ןיא ,םירצמ:יאצוי יד ...ןשיווצ לטעטש ןוֿפ ןיּבר ןייז ןּבייל-ןועמש טימ ,ןעמ

 "יוא רעד וצ קירוצ ןרעקמוא ךיז רימָאל רעּבָא ...ןרהאו השמ םורָא ,רּבדמ

 רעשידיי רעד ןיא טנעמָאמ רעטסנּביוהרעד רעד זיא'ס ...טײקשיֿפַארגָאיּבָאט

 זיא סָאד יו ,רעסעּב ןוא !הרוּת-ןּתמ :עטכישעג-טלעוו רעד ןיא ,ןיינ ,עטכישעג

 ךיז סנגונַאּב .ןּבײרשַאּב טינ רענייק ןיש סע טעו ,שמוח ןיא *ןּבירשַאּב;

 :"תומש; ןוֿפ זַארֿפַארַאּפ ןטכַאֿפנײארַאֿפ ןוא ןטצריקרַאֿפ םעד טימ קיווייל

 .טמערוטש יניס .רענוד ןוא ץילּב

 .ץיפש וצ ץיפש ןוֿפ טגייטש השמ

 ,טמערוֿפעגסיױא ןעילג תוחול

 . .ץירקעג טרָאוװ ןיא -- טָאּבעג ןעצ

 רענעגייא ןייז וצ רעּביא טכייל רעקיריל רעד טייג עטכישעג-טלעוו ןוֿפ

 עטכישעג ענעגייא ןייז עטכישעג סטלעוו רעד זיא רעקיריל ןרַאֿפ עטכישעג

 :(טלעוו רעד ןוֿפ עטכישעג יד -- עטכישעג ןייז ןוא

 ,קעװַא רימ ןלַאֿפ עלַא
 ,קערש ןוֿפ ענעמונעגכרוד
 ,רעטנורַא רעמינפ יד טימ
 ,רעטנוא ןרעטש ןיימ טלַאה עטַאט
 ךיז וצ ךימ טעילוט עמַאמ
 .רעיינ ַא רָאג טֿפַאשּביל ַא טימ
 ךיג ,ךיג ּבייל ןצנַאג ןיימ ןיא
 ןײרַא טגָאי עס יװ ךיא ריפש
 .רעײֿפ טימ סָארטש ַא ךיה רעד ןוֿפ
 ?ןייז רָאג ןעק עס יװ -- רעדנואוו
 :ןייצ ןוֿפ פעלק ךרוד ךיא רעטסילֿפ
 ןײרַא רימ ןיא טינ זיא יצ
 ?ןילַא טָאג רעיײֿפ ןייז טימ

 .טָאג --- ךיז ןיא טליֿפרעד רע זַא ,לָאמ עטייווצ סָאד ןיוש

 -טלייוורעדסיוא ןייז .ןהּכ ַא ןוֿפ --- יו רעמ זיא טייקטלייוורעדסיוא ןייז
 זיא) הנס ןוֿפ ןעמַאלֿפ יד וצ טרירעגוצ ךיז טָאה סָאװ ,םענייא ןוֿפ זיא טייק
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 םייּב ןענַאטשעג זיא סָאװ ,םענייא ןוֿפ ,("ןעמַאלֿפ ןיא ןַארַאֿפ טָאג זיא'ס, --

 טייקטלייװרעדסיוא ןייז .רעײֿפ ַא יו ,טנערּבעג טָאה רע ןעוו ,יניס גרַאּב
 ןייז ןוֿפ ,ןעמַאמ ןייז ןוֿפ ,ןטַאט ןייז ןוֿפ טייקטלייוורעדסיוא יד יו רעמ זיא
 וצ ןרָאװעג טּפשמרַאֿפ ןענייז עלַא ייז ."רּבדמה רוד, ןצנַאג םענוֿפ ,ןיּבר
 ,געט יד רַאֿפ ןרָאװעג טֿפָארטשַאּב ןענייז ייז .שינעטסיוו רעד ןיא ןּברַאטש
 טקנעּבעג ייז ןּבָאה ,עטרעטַאמעגסיוא ןוא עקיטשרוד ןוא עקירעגנוה -- ןעוו
 ,ןײלַא לאוג םעד ןיא טלֿפײװצעג ,הלואג רעד ןיא טלֿפיײװװצעג ,םירצמ ךָאנ
 םיא ןיא .טינ -- ,רעטכיד רעד ,רע ;ןּברָאטשעג ןענייז ייז .ןוניבר השמ ןיא

 "רַאֿפ טינ טרעוו ןוא טנערּב סָאװ ,רעיײֿפ רעד ,הנס ןוֿפ רעײֿפ רעד טנערּב
 רע ;רוד ןצנַאג ןייז ,ןיּבר ןייז ,ןןרעטלע ענייז רעּביא טּבעל רע .טנערג
 ,ןהשמ ךָאנ ךָאנ טייג רע .רעריֿפ סנעמעלַא רעייז ,ןוניּבר השמ רעּביא טּבעל
 ."ובנ גרַאּב ןוֿפ ץיּפש םעד וצ טלַאּפש-ןזלעֿפ ַא ךרוד טרעטעלק; רענעי ןעוו

 -- ףוס ןייז וצ ךיז טיירג השמ יו טעז רע

 ךיז טגָארטעצ שינרעטצניֿפ ַא ןוא

 ןציּפש ןזלעֿפ עלַא רעּביא

 .םורַא ץלַא טמענ טכענ ןוֿפ טכַאנ

 םוטש ךימ טניֿפעג טכענ ןוֿפ טכַאנ

 .ןציז ןהשמ ןוֿפ סיֿפ יד ייּב

 סע ןעוו טעװ קיּתו דימלּת ַא סָאװ ,טנרעלעג ץלַא זיולּב טינ טָאה השמ

 עקידנעמוק עלַא ןוֿפ ןייּפ יד ךיוא ןגָארטעג ךיז ןיא טָאה רע ,ןייז שדחמ זיא

 רע טעז ,ובנ גרַאּב ןֿפױא סיֿפ סהשמ ייּב טציז טעָאּפ רעד ןעוו ןוא .תורוד

 :טרעה רע ..."ןקע-עדנַאש טימ ץימ-ןדוי -- ץימ ַא רעטנוא ּפָאק סהשמ;

 .פָאק-יניס ,עדוי ,הזעמ---
 ,רבא ןַא ןיילַא ךיז ןוֿפ דיינש
 .היוול ַא ךיז ןיילַא ךַאמ
 ..רבק ַא ךיז רַאֿפ ןיילַא ּבָארג

 השמ .ןעזעג טינ טעָאּפ רעד טָאה טוט סהשמ רעּבָא ...טּברַאטש השמ
 ,ןיהַא רָאנ ,םיא ףיוא טינ ןקוק לָאז רע ,טנַאה ןייז טימ ןזיוועג, םיא טָאה
 סָאװ רָאנ ,טײגרַאֿפ סע סָאװ טינ ןעז ,סע טסייה ,לָאז רע ,"דנַאל-ןענּכ םוצ
 -- ףיוא טייג סע

 ףעשעג סע זיא יזזַא ןוא

 ,ןעגנולשרַאֿפ ךימ טייקנייש יד טָאה'ס
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 ןעזרַאֿפ ךיא ּבָאה רַאֿפרעד ןוא
 רךיֿפ ןטייז עלַא ןוֿפ יװ

 ובנ ךיז טרעקַאלֿפעצ טָאה
 ..ןעגנוצ עטר ןוֿפ גניר ַא ןיא

 ,דנַאל סָאד ןעזעג רעבָא טָאה רע ,ןּברַאטש סהשמ ןעזרַאֿפ טָאה רע
 ..ןּברַא ןלעוו רימ סָאװ

 ןוֿפ רָאנ ,גנולֿפײװצרַאֿפ ןוֿפ טינ טעָאּפ רעד ,קיווייל רעיינ רעד זיא סָאד
 .גנונעֿפָאה

 םירבק ןעייר יד ךיז רַאֿפ קידנעעזרעד ןוא גרַאּב ןוֿפ ּפָארַא זיא רע
 סָאװ ,ןימלע-תיּב םעד ןעזרעד קיטייצכיילג רע טָאה ,רּבדמ יתמ יד ןוֿפ
 ןיילַא טיוט ,םירבק ןּבױא ,םירבק ןטנוא, :ןעמוה לטעטש ןייז ןוֿפ ןרָאװעג זיא
 ערעדנַא ..ָאד טיוט ןוא רּבדִמ ,טרָאד טיוט ןוא רּבדִמ ..,"ןּבָארגעג ייז טָאה
 ..רּבדמ רעקיּבלעז רעד ,עטיוט

 = .םאטמאמההפ םוההסוו החמה = ההממממה - התותשנתס - ףממטהק = הטטהשאמה = סאטטששת = התססטהאשפ = והסותמתשמ = שטסטמהההת = טתוטמהאהפ - סאעמיטאפ

 ,רעגנוה רעד -- ךיוא ,רעּבלעז רעד -- טשרָאד
 ןעילג ןגױא עּבלעז יד ךיוא
 .ןעמערּב עסיורג ערעווש רעטנוא
 ,רעגנוי ַא ןיּב'כ ,רעטלַא ןַא ןיּב'כ
 ,עטַאט ַא ןיּב'כ ןוא ןוז ַא ןיּב'כ
 עטַאל ַא -- ןוא הנוהּכ יד גָארטיכ
 ,םירצמ ןיא ,ןעמוהיא ןיא
 ,םילשורי ןוא קרָאידינ ןיא
 ןעמוקעג טינ ךָאנ ץלַא ןיּב ןוא
 דנַאל טמולחעגסיוא ןיימ וצ
 ,רּבדמ םענֿפ

 ץלַא ךָאנ טייג רע ,"ייר ןייא ןיא םיטבש יד טימ, ץלַא ךָאנ טייג רע

 -- ןוא תורוד עלַא ןוא רעדנעל עלַא ןוֿפ ןדיי עלַא טימ

 םירצמ ןוֿפ ןעײג ןדיי

 רָאו ןיא ייס ,םולח ןיא ייס

 רָאי טנזיוט יירד ױזַא ןיוש

 .רּבזמ ןכרוד
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 .-ךָאד ןוא .רּבדמ ןיא ץלַא ךָאנ זיא רע .רּבדִמ ןיא ץלַא ךָאנ ןענייז ייז

 יַאֹּב ַא רַאֿפ טסַאּפ סע יװ טינרָאג ,"רּבדמ ןוֿפ עדַאלַאּב יד, טָאה ךָאד ןוא

 ןעמוק ייז, .ןעמַאמ ןייז ,ןטַאט ןייז טעז קיווייל ...סולש ןכעלקילג ַא ,עדַאל

 -- "ןענַאד ןוֿפ טינ טייקליטש ַא טימ

 :רעדנואוו רעּביא רעדנואוו ַא -- ןוא

 ,טֿפַאשגנוי ַא טליּפש םינפ ריא ףיוא

 ןגיו םייּב יו ,םערַאוװ ןוא שירֿפ

 דניק ןריוּבעג סָאו רָאנַא

 ןוגינ ןטלעזַאּב-קילג ַא טימ

 .טניזעג-זיוה ךעלדירֿפַא ןוֿפ

 ןעמוקעג ןיּב'כ ,יז טגָאז ,יול --
 וד ואוו ,ריד טימ ןייז רעדיו
 וצ ךָאנ טיג עטַאט רעד ןוא
 ןעמורּברעטנוא ןליטש ַא טימ

 םירצמ ןוֿפ ןעייג ןדיי --
 ,רָאװ ןיא ייס ,םולח ןיא ייס
 רָאי טױט יירד ױזַא ןיוש
 .רּבדמ ןכרוד

 ןָאט רעד טינ ,טרָאװ סָאד זיױלּב .רּבדמ --- זיא טרָאװ עטצעל סָאד

 .קיּביױלג ,קידמויק זיא ןָאט רעד ,קידבושי זיא ןָאט רעד

 רע שטָאכ ,רעקידנּבױהרעד ַא זיא עמעָאּפ רעצנַאג רעד ןוֿפ ןָאט רעד

 טינ ,רּבדמה לע חצנמל ןימ ַא סעּפע זיא'ס .קירעיורט ןוא ליטש יוזַא זיא

 .רּבדמ ןוֿפ ערַאלַאּב ןייק

 רעד זיא ,ןקערש ענױזַא טימ לוֿפ ןענייז ,ןּבעל רימ זע ,ןרָאי יד לייוו

 ןשידניק ןוֿפ דיל ַא טײלֿפ רעניד ַא ףיוא יװ ןליּפש. ןעמוקעג רעטכיד

 ןשידניק, םעד ןליֿפרעד טינ ןלעוו סָאװ ,יד וליֿפַא זַא ,טכוד רימ ןוא ."ןוחטּב

 ,םײלֿפ רעד ןוֿפ טייקניד יד ךיז ןיא ןּפַאזניא ןוא ןריּפשרעד ןלעוו ,"ןוחטּב

 ערַאלַאּב עקיטֿפַאהנדַאלַאּב-טינ יד טליּפשעגסױא טָאה קיווייל רעכלעוו ףיוא

 ןוא ןוחטּב ןשידניק ןוֿפ דיל םעד ןוֿפ ,שינעטסיװ רעטסיוו:טינ רעד ןוֿפ

 .-..קלָאֿפ ןטלַא ןוֿפ טייקשידניק רעקידנוחטּב
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 ןייז .טלײהרַאֿפ ןצנַאגניא טינ ךָאנ ץלַא זיא סיר רעטסקינייװעניא ןייז
 רעמ ןוא רעמ ץלַא רעּבָא ,טליטשעגנייא טינ ץלַא ךָאנ זיא גָאלַאיד המשנ
 רעּביא טייקרעטיול יד ,קערש םעד רעּביא גנונעֿפָאה יד םיא ןיא ךיז טקראטש
 .ךשוח םעד

 רעד ןוֿפ ךַארּפש רעד ןיא ייס ,טלַאהניא םעד ןיא ייס ךיז טליֿפ סָאד

 -כיימש-קידוװעליּפש ױזַא ןוא טסנרע ױזַא עדייּב ןענייז ייז .עדַאלַאּב-רּבדמ
 רעיינ ַא זדנוא רַאֿפ טייטש סע זַא ,ןליֿפ וצ עדייּב זדנוא ןּביג ייז .קידנעל

 סָאװ ,רעּביירש םעד זיא ליואוו זַא ...קיווייל רעטלַא רעד זיא'ס שטָאכ ,קיווייל
 שטָאכ סָאװ ןוא ,רעקיּבלעז רעד ץלַא רע זיא ,טינ ךיז שרעדנע רע ליֿפיװ
 .רערעדנַא ןַא לָאמ סעדעי רע זיא ,רעקיּבלעז רעד לָאמ עלַא זיא רע

 יָאטעג ןיא סנ רעד, ו

(1944) 

 רעשיטַאמַארד רעד וצ טרעקעגמוא קירוצ קיווייל ךיז טָאה 1944 ןיא
 ןטקַא יירד ןיא עמַארד ,"ָאטעג ןיא סנ רעד; ןּבירשעגֿפױא טָאה רע .םרָאֿפ
 ןיא ;ימע ןּב בקעי ןוֿפ רָאי ןקיּבלעז םעד ןיא טריֿפעגֿפױא) רעדליּב ריֿפ ןוא
 "רעוו זיא רעוא ןיא יוװ ױזַא .(טכעלטנֿפערַאֿפ טינ ךָאנ טציא זיּב םרָאֿפכוּב
 -ער ,רעקיצניוו רעדָא רעמ ,ליטס רעד עמַארד רעיינ רעד ןיא זיא ,1928 ןוֿפ

 קיטשרעטַאעט םענעי ןיא יו ױזַא .שיטנַאמָאר -- גנומיטש יד ,שיטסילַא
 (ןרָאי רעקיסיירד ףוס םעד טניז רעדיל לייט ןטסערג םעד ןיא יוװ ױזַא ןוא)
 רעירֿפ ןּבָאה רימ סָאװ ,סָאד טריּפשעג *ָאטעג ןוֿפ סנ; ןיא ךיוא ךיז טָאה
 -ֿפיױא ןוֿפ קיטנַאמָאר ,םוקמוא ןוֿפ טעטילַאער, :רעטרעוו יד ןיא טרילומרָאֿפ
 -אער ערעטצניֿפ ןייז ןוא םוקמוא רעד ייס זיא 1944 ןיא רעּבָא  ."םוק
 'וֿפ טײקשיטנַאמָאר ערעטיול ןייז ןוא םוקֿפוא רעד  ייס ,טייקשיטסיל
 זיא סע ןוא .1929 ןוֿפ עמַארד רעד ןיא יו ,רעטלוּב ןוא רעל
 ןיא סנ םעד ךָאנ ,ױזַא ןזיא סָאד סָאװרַאֿפ ,ןײטשרַאֿפ וצ טכייל

 ןעועג זיא 1943 לירּפַא ןוֿפ דנַאטשֿפױא םעד ךָאנ -- ָאטעג

 -ָארייא ןוֿפ ץוּביק רעשידיי רעקינָאילימליֿפ רעד זַא ,רָאלק-שיגַארט .,רָאלק
 -עג יד .עטכישעג ןייז ןיא הלּפמ עטסלַאֿפַארטסָאטַאק יד ןטילעג טָאה עּפ
 ױזַא ןוא ךעלרעדיוש ױזַא ןעוועג טינ לָאמנייק זיא םוקמוא ןשידיי ןוֿפ רַאֿפ
 ױזַא זיא רַאֿפרעד עקַאט רעּבָא .רעלטיה'תריזג ךָאנ יו לַאער קידנגָאלשרעד
 ןוא ןּביױלג וצ ןליוו םעד הטילּפה תיראש רעד ןיא ןקעוו וצ ןעוועג קיטיונ
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 רעצרעה סנעמעלַא ערעזדנוא ןוֿפ ךיז טָאה רַאֿפרעד עקַאט .דנַאטשרעדיװ וצ

 סָאד-טָא ןוא "!שאימ טינ ךיז טייז ,ןדיי ,דלַאװג, :יירשעג רעד ןסירעג

 טעמּכ ןוא ערעווש יד טלעטשעג ךיז טָאה רע ןעוו ,ןעוועג ןסיוא קיווייל זיא

 רעװעשרַאװ ןיא דנַאטשֿפױא םעד ןרינעצסניא וצ עּבַאגֿפױא עכעלגעממוא

 יד יא ןעז ןגיוא ערעזדנוא טימ ןלָאז רימ זַא ,טלָאװעג טָאה רע .ָאטעג

 -סגנוטכינרַאֿפ ןכעלשטנעממוא סרעלטיה ןוֿפ רעטנעצ םעד .,ָאטעג רעװעשרַאװ

 עדייּב טָאה רע .דנַאטשרעדיװ ןכעלשטנעמרעּביא רעייז יא ,ןדיי ןגעק גירק

 וצ ןעועג ןענייז ייז רעּבָא ,ןריזיטַאמַארד טלָאװעג ןטנעמָאמ עשירָאטסיה

 טָאה רע ןעוו ןוא .רעטַאעט ןיא ןרעוו וצ טריזיטַאמַארד ןּבעל ןיא שיטַאמַארד

 רעד ףיוא טצעזעגרעּביא ךַארּפש רעשיריל רעד ןוֿפ דיל קיטולּב רעזדנוא

 ירעד רעמ ךָאנ זדנוא רע טָאה ,ןושל-רעטַאעט ףיוא ,עמַארד ןוֿפ ךַארּפש

 -- .,טייקכעלקריו רעד ןיא טרָאד ךיז טסיג סָאװ ,טולּב םעד ןָא טנָאמ

 גנורינעצסניא ןַא זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה סע ןוא ,שממ לעוּפּב ךיז טסיג

 (גנולייצרעד ַא רעדָא) דיל ַא יוװ שילַאקיזיר רעמ ךָאנ זיא רעלטיה-תריזג ןוֿפ

 ןיא יז געמ ,קיריל עטרינעצסניא ןייז עמַארד יד .געמ ."עמעט, רעד-טָא ףיוא

 םעניא ,ָאד ךיז טוט סע סָאװ רָאנ ,ךיז טוט ןטרָאד סָאװ טינ ןזייוו זדנוא ךוּת

 ייּב ןֿפַאש ךָאד סע ליװ ,ןצרַאה (םענעגייא רעזדנוא ןיא רעדָא סרעטכיד

 זדנוא ליוו סע .ןטרָאד טריסַאּפ טָאה סָאװ ,סנױזַא סעּפע ןוֿפ עיזוליא יד זדנוא

 טינ לָאז סע קרַאטש יװ ןוא ;ןיהַא ןעקנַאדעג ערעזדנוא ןיא ןגָארטרעּבירַא

 "ךס רעשיטַאמַארד רעד זיא טָאג :זדנוא ןגָאז וצ הנווּכ סרעטכיד םעד ןייז

 לגנַאר ךיא יװ ,(טרעה ןוא) טעז ןוא טקוק :ןעגנוּבעלרעּביא עניימ ןוֿפ לּכה

 .ןכַאװש ןוֿפ טײקכַאװש .יד ןכעװשרַאֿפ, טינ ךיא לי טָא :ןײלַא ךיז טימ ךיִז

 טלָאװעג טינ ּבױהנָא ןיא יז טָאה ,ןדלעה יד ןוֿפ רענייא ,לארשי יוװ ױזַא

 סושע טשטנעּב סָאװ .ןקחצי 'ר טימ רָאג ךיא ןיּב טָא ןוא -- ,ןכעװשרַאֿפ

 סרעטכיד םעד ,ךיא גָאז ,ףיט יװ ,ןייז געמ -- ,טנעה סבקעי ןיא סקיּב

 ןייז וצ הדוותמ ןוא דוס םענעגייא ןייז זדנוא רַאֿפ ןקעלּפטנַא וצ הנווּכ

 -- ,תוקֿפס ערעטיּב ענעגייא ענייז ףיוא (ןיילַא ךיז רַאֿפ ןוא) זדנוא רַאֿפ ךיז

 "עצס ךיז ןליּפשּפָא זדנוא רַאֿפ טזָאל רע :שרעדנַא סעּפע רע טוט שיטקַאֿפ

 ןבָאה ,סָאטעג יד ןיא רעטסעווש ןוא רעדירּב ערעזדנוא ,ייז רָאנ סָאװ ,סענ

 סָאװ ,ןשטנעמ זדנוא טזייוו רע .ָאד רימ טינ ,ןעמענ לײטנָא יז ןיא טנעקעג

 רעדליּב ךיז רַאֿפ ןעעז רימ ;ןטרָאד רָאנ ןלעטשרָאֿפ ךיז ייז ןענעק רימ

 ,ןייז טלָאמעג טנעקעג ייז ןּבָאה ןטרָאד רָאנ סָאװ ,טיוט ןוֿפ ןוא ןּבעל ןוֿפ

 סָאװ ,רעדליּב יד-טָא זלָאמוצסױא םיא טגנילעג סע רעסעּב סָאװ ןוא .ָאד טינ

 ףטרָאד ייז וצ זדנוא רע טנעענרעד רעמ ץלַא ,ןענייז ייז רעקידנגייצרעּביא

 רעד ןוֿפ טרָא ןֿפױא ךיז ןעניֿפעג רימ זַא ,עיזוליא רעד ןוֿפ ןטָאש רעד
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 "עט ןיא ןציז רימ ןעוו ,ןטײלגַאּב זדנוא זומ ןוא זדנוא טיילגַאּב גנולדנאה
 ַא ןיא .דיל ַא ןענעייל טימ ןכיילגראֿפ טינ ןֿפוא םושּב סע ןעמ ןעק .רעטַא
 רעטַאעט ןיא .ןיילַא ךיז טימ ןוא -- טעָאּפ ןטימ דחיתמ ךיז רימ ןענייז דיל
 ךיז רַאֿפ ןּבָאה רימ ;גרוטַאמַארד םעד ןָא ןוא ןיײלַא ךיז ןָא רימ ןסעגרַאֿפ
 ךיז טּביה סע ןעו ,ןטעטילַאער עטצענערגַאּב-גנערטש ןוא עטערקנָאק
 רעד ףיוא רָאֿפ טמוק סע סָאװ ,ןרעה ןוא ןעז רימ ןוא גנַאהרָאֿפ רעד ףיוא
 עטריזיליטס רעדָא עטריּפָאק יד-טָא טימ םינּפ-לא:םינּפ ןעייטש רימ :;עניּב

 םעד ןָא ךיז רימ ןענָאמרעד ,טינ רעדָא ןליו רימ יצ ןוא -- ,סענעצס

 -רעטַאעט רעד טימ ןעמיטש טינ ןעק רע ,טינ טמיטש רע ןוא -- ,לַאניגירָא
 ןעניז ןיא ןּבָאה רימ .שיגָאלָאכיסּפ-ןייר טינ ,שירעלטסניק טינ גנוצעזרעּביא
 טעדנואוורַאֿפ טרעוו סָאװ ,קחצי 'ר ןתמא םעד (ןֿפלעה טינ ךיז ןענעק רימ)

 ןענעק רימ) ןסָאשרעד טרעוו סָאװ ,לחר עתמא יד ןוא ,ליוק רעשיצַאנ ַא ןוֿפ

 יו ייז ןטכַארטַאּב וצ חוּכּב טינ ןענייז רימ ןוא -- (ךעלנעזרעּפ טינ-רעיש ייז

 ןענייז ייז ,קידעּבעל וצ ךָאנ ןענייז ייז :ןטלַאטשעג-טסנוק רַאֿפ ןלעדָאמ

 ןרעו וצ ,רעמ טינ ןיוש ןעמעטע ייז ןעוו וליֿפַא ,זדנוא וצ טנעָאנ וצ ךָאנ

 רעייז וצ םיֿפּתוש ןענייז רימ .לַאירעטַאמ-טסנוק וליֿפַא ןייז לָאז ,לַאירעטַאמ
 טימ ןריצלָאטש רימ ,הזבמ ייז זיא ןעמ ןעוו ,ייוו קידארומ טוט זדנוא ,לרוג
 -עג:טסנוק יװ ןעמענוצֿפױא ייז טיירג טינ ךָאנ ןענייז רימ :ץלָאטש רעייז

 יוװ יוװַא ,תוכלמ יגורה הרשע יד יו ױזַא ,ייז ןלעװ זיא סע ןעוו .ןטלַאטש

 ,סעדנעגעל ןוֿפ ןדלעה ןרעוו ,וכלומ המלש 'ר יװ ױזַא ,גרוּבנעטורמ ם"רהמ

 ןרעוו טינ סע ייז ןענעק טציא ,ןליּפש רעטַאעט ןוֿפ ,קרעוו עשיטַאמַארד ןוֿפ
 ןרעה ןוא ןעעז רימ ...עניּב רעד ףיוא ןרעו טינ סע ייז ןענעק טּפיוהרעד
 .יז טימ ךיז טוט סע סָאװ ןוא ןעוט ייז סָאװ ץלַא ,עניּב רעד ףיוא ןײלַא ייז

 ןענעק רימ .ןשינעעשעג יד ףיוא ןריגַאער רעזדנוא זיא דיל ַא ןיא יו טינ
 רעדָא דיל ַא ןוֿפ עמעט ַא רַאֿפ ןײלַא ךיז ןכַאמ שינרעטַאמ ןוא ימ סיורג טימ
 סָאװ ,רַאֿפרעד זיױלּב טינ ןוא .ייז טימ ןעוט טינ סע ןענעק רימ ,גנולייצרעד ַא
 יד ןיא ןענערּב רעייז ,ןרעו טקינײּפעג רעייז ןכַאמ וצ ערקירּפ זיא סע

 סָאװ ,רַאֿפרעד טּפױהרעד ןוא ךיוא רָאנ ,עמעט ַא רַאֿפ סנוויוא עשמונהיג
 סטיוט רעייז ןוא סנּבעל ערעייז ןוֿפ ןיײגוצקעװַא חוּכּב טינ ךָאנ ןענייז רימ

 ןיא טּפיױוהרעד ,זדנוא רַאֿפ ןענייז ייז .טסנוק ןוֿפ םזילַאער םוצ טעטילַאער
 ןלָאז ייז זַא ,לַאער-קידעּבעל וצ ,לענָאיסנעמיד-יירד זיא סָאװ ,רעטַאעט

 ןיא טלייצרעד ןעלקָאק ...שיטסילַאער-שירעלטסניק ןרעוװ זדנוא רַאֿפ ןענעק
 ןַא עניּב רעד ףיוא ןליּפש טֿפרַאדעג רע טָאה לָאמ ןייא זַא ,ןרַאומעמ ענייז

 תמא ןַא טימ רע זיא ,דימ רעייז ןעוועג זיא רע רעּבָא ,םענעֿפָאלשעגניײא

 ךיז טָאה רע שטָאכ ,טכַאלעצ סרעקוקוצ יד ךיז ןּבָאה ,ןֿפָאלשעגנייא עקַאט
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 ענעצס רעד ןוֿפ ןעניז םעד טיול .טּפַאכעגֿפױא טונימ רעקיטכיר רעד ןיא
 "ער עניּב רעד ףיוא ליוו םלוע רעד -- רעּבָא ,ןכַאל וצ סָאװ ןעוועג טינ זיא

 ךָאנ ןעוועג זדנוא רַאֿפ זיא ָאטעג ןיא סנ רעד .טעטילַאער ןייק טינ ,םזילַא
 ןייק ןרעװו טנעקעג טינ סע טָאה .טעטילַאער עקידנטולּב ,טעטילַאער ץלַא
 .דיל ןייק טינ זיא ,רעּביא ךיא רזח ,רעטַאעט ...טסנוק ןייק ,ליּפש

 ,ץנַאטסיד ןוֿפ ליֿפעג סָאד דיל ַא ןיא טקירדעגסיוא טָאה ןיילַא קיווייל

 -- ןרעה רימ ןעוו ,טלָאמַאד וליֿפַא ןּבָאה רימ סָאװ

 ןלױרג טימ טצײלֿפ ןוא טלַאש ןרָאה רעד
 טיירש ןליורג עלַא רעּביא ןוא
 !ןליוק טיירג :לוק ַא !קעה טיירג :לוק ַא
 .טייוו ,טייוו ?ואווַא ...טכַאלש ןוא סָארגָאּפ

 ןוֿפ ּביױהנָא ןיא) טלָאמ קיווייל סָאװ ,סָאד ןייז טלָאמעג ןעק דיל ַא ןיא

 :(דיל ןטריטיצ סָאװ רָאנ םעד

 ,עסיױו ַא ץלַא ךָאנ זיא הנבל יד ,עז
 -- טכַאנ ןטימ ןיא סנ ַאזַא ,עז
 השעמ-רעדניק ַא ךיז לייצרעד םענ שטָאכ
 .טכַאלש ןטימ ןיא ,םָארגָאּפ ןטימ ןיא

 ןטרָאד טייױו ?ואווַא .טכַאלש ןוא סָארגָאפ

 ,טכַאנ רעליטש ןיא ,ָאד ןיּב ךיא ןוא

 ,ןטרָאג-רעדנואוו ַא ןוֿפ רעיױט םייּב

 .טכַאמרַאֿפ טינ סענייק ןוֿפ טרעוו סָאװ

 שטָאכ ,עסייוו ַא ןייז ץלַא ךָאנ לָאז הנבל יד זַא ,ןעשעג ןעק דיל ַא ןיא

 ןיא ,טכַאלש ןטימ ןיא ,םָארגָאּפ ןטימ ןיא השעמ-רעדניק ַא ךיז לייצרעד םענ

 ,דנַאטשֿפױא רעד ,טכַאלש יד ,םָארגָאּפ רעד זיא דיל ַא ןיא .דנַאטשֿפױא ןטימ

 זיא ,עניּב רעד ףיוא ,עמַארד ַא ןיא ...טייוו-טייוו ,ןטרָאד --- ליוק יד ,קַאה יד

 -םושּב סע ןעק ןעמ ,רָאװ ןֿפױא סע טעז ןעמ .טנעָאנ-טנעָאנ .ָאד ץלַא סָאד

 ןכַאמ וצ ךעלגעמ זיא רעקיצניװ ךָאנ ,ןריזַאטנַאֿפקעװַא ,ןעמולחקעווַא טינ ןֿפוא

 -- ,סע טרעה ריא ,סע טעז ריא .עדנעגעל ַא ,עיזַאטנַאֿפ ַא ,ליּפש ַא ןוֿפרעד

 "רעד טינ סע זיא ,ןרערט ערעייא ןטלַאהנייא טינ רעמ טנעק ריא ּביוא ןוא

 עקַאט זיא סָאװ ,ןוֿפרעד רָאנ ,רעטַאעט ןיא ןזיוועג ךייא ָאד טרעוו סָאװ ,ןוֿפ

 ריא ...עקנילּבערט ןיא ,ענליוו ןיא ,עשרַאװ ןיא ןעמוקעגרָאֿפ תמא ןַא ףיוא

 רָאג טֿפָא ,רעווש זיא ךייא ןוא -- ,ןסעגרַאֿפ טינ טונימ ןייא ףיוא סָאד טנעק

 "יוש ױזַא זיא סָאװ ,סעּפע דַארַאקסַאמ ַא יוװ ,ליּפש ַא יו ןעז וצ ,דעלגעממוא
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 ןיוש זיא (רעטַאעט ןיא) הנבל יד ...לַאער קידתוירזכא ױזַא ,קידתמא ךעלרעד
 סע ,טיור יז זיא טולּב ןוֿפ ,עטיור ַא זיא הנבל יד .ןיינ ,עסייוו ןייק טינ רעמ
 -ֿפיוא ןטימ ןיא ,טכַאלש ןטימ ןטכער ןיא ,םָארגָאּפ ןטימ ןטכער ןיא זיא

 סע ,"השעמ-רעדניק ַא/ ןרעה וצ טציא חוּכּב טינ ןענייז רימ ןוא ,דנַאטש

 יד ןוא ,עסייוו ןייק טינ ,עטיור ַא גנַאל ןיוש זיא הנבל יד :טינ ךיז טמַארג

 -רַאֿפ ןייק טינ ,עוויטַארָאקעד ןייק טינ ,עקיטולּב ַא ,עלַאער ַא זיא טייקטיור

 ןיא רָאֿפ טמוק ץלַא ואוו ,דיל ַא ןיא רָאנ :הרוש עטשרעטנוא יד זיא ...עקידנּב

 יייא ערעזדנוא ןענייז ,וצ ךיז ןריר רימ עכלעוו וצ ,ןדנואוו יד ואוו ,זדנוא

 תריזג יוװ ,קילגמוא ַאזַא ןגעוו ןענעייל ןוא ןּביירש רימ ןענעק ,ןדנואוו ענעג

 -ַאטנַאֿפ רענעגייא רעדנוא רעּביא ליֿפ טזָאל סָאװ ,טסנוק ַא ןיא רָאנ :רעלטיה

 ַא ןוא רעטקיטסײגרַאֿפ ַא ןרעוו ייו שיזיֿפ זדנוא טוט סָאװ ,סעּפע ןעק ,עיז

 ןוֿפ ואוו ,רעטַאעט ןוֿפ טסנוק רעקידנריוויטקעיּבָא רעד ןיא .חוּכ רעקידנזיילרעד

 ץלַא -- טייז רערעדנַא רעד ןוֿפ ןוא לַאער קידנסיורד ץלַא זיא טייז ןייא

 יו .טייקכעלגעממוא ןַא ךָאנ לייוורעד רעלטיה תריזג יװ ךַאז ַאזַא זיא ,ליּפש

 סָאד טייוו יו ;רעדיװרעד ןוא דמערֿפ זדנוא סע זיא ,ליּפש טרעוו סָאד טייוו

 רעד וצ קירוצ םוא זדנוא סָאד טרעק ,ןשינעעשעג עתמא ןָא זדנוא טנָאמרעד

 סנ רעד; ...ריא רעּביא ןּבײהוצֿפױא זדנוא טָאטשנָא ,טייקכעלקריוו רעיור

 ַא זיולּב זיא סע ,עניּב דעד רַאֿפ טסַאּפעג טינ רעּבירעד ךיז טָאה "ָאטעג ןיא

 סָאװ ,ץלַא וצ ךעלנע סע זיא ,עמַארד-ךוּב ַא יװ ,ןענעייל םוצ עמַארד

 -- ה"שּת -- ׁש"ּת תריזג ןוֿפ ןרָאי ערעטצניֿפ יד ןיא ןּבירשעג טָאה קיווייל

 -רעדיוו וצ ףור ַא ןוא -- דנַאטשרעדיװ ןשיגַארט רעזדנוא ףיוא ףורּפָא ןַא

 ,דנַאטש
 ךענעייל םייּבר טרעװ "ָאטעג ןוֿפ סנ םעד ןיא םעלּבָארּפ טּפיוה יד

 "יורד רעדָא דנַאטשרעדיװ רעטסקינייװעניא זיולּב :עגַארֿפ רעד וצ טריצודער

 רעֿפטנע רעד ?דנַאטשרעדיװ רעטנֿפָאװַאּב --- דנַאטשרעדיװ רעשיזיֿפ ,רעקידנס

 -- סױטשנעמַאזוצ םעד ןיא קורדסיוא טּפיױה ןייז טניֿפעג עגַארֿפ רעד ףיוא

 (* .לארשי דימלּת ןייז ןוא קחצי 'ר בר םעד ןשיווצ -- ךיילגסיוא םעד ןוא

 םיא ןיא טמענ רע ןוא ָאטעג ןיא דנַאטשֿפױא םעד ןטיירג טֿפלעה קחצי 'ר

 גערֿפ ךיא, .סנטייוו רעד ןוֿפ ּבײהנָא ןיא ךיז טלַאה לארשי .לײטנָא ןוויטקַא ןַא

 טע יװ ,לײט םוצ זיא לארשי ןוֿפ טלַאטשעג רעד רַאֿפ לעדָאמ רעד (*

 טָאה קױוייל סָאװ ןרעטש לארשי טעָאּפ רענעמוקעגמוא רעד ןעוועג ,טזייוו

 ."ןרעטש לארשי רעדורּב ןיימ, דיל ןייז ןיא ןעוועג דיפסמ םיא
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 רעדרעמ יד סָאװ ,ץלַא ןָאט ריא טנעק יצ ,ןקחצי 'ר וצ רע טהנעט .,יּבר ךייא

 ,רענייטש ןָא ּפעק ןרעטעמש ,םירבא ןסייר ,רעדניק ןטכעש -- -- -- ?ןעוט
 ןעמ זומ ,ןָאט סעּפע ָאי ּביוא םורָאװ ,סע ריא טנעק ?וז"ַאא סעמַאמ ןדנעש
 ,ןדניצ ,ייז יו ,היח ַאזַא ןרעוו .זדנוא טימ ןעוט ייז סָאװ ,ייז טימ ןָאט ךָאד

 .ױזַא ריא טנעק ...האנה ןּבָאה ייז יו ,ןּבָאה האנה ןוא -- ןטקיניײּפ ,ןענערּב

 אנוש םעניא ךיז ןייז םקונ ןוֿפ טרּפ םעניא רימ ןענייז ןלארשי טיול "!?יּבר

 "רַאֿפ טינ רעכַאװש רעד לָאז; :זיא --- ,ןֿפלָאהַאּבמוא שילַארָאמ ,ןֿפלָאהַאּבמוא

 .?טײקכַאװש ףיוא רּתיֵה ןייק טינ םיא טיג, קחצי 'ר ."טיײקכַאווש ןייז ןכעווש

 רימ ןעעז טקַא ןטצעל ןיא .רעטנוא ףוס-לּכ-ףוס םיא ךיז טיג לארשי ןוא --

 רעקרַאטש זיא -- רע טגָאז --- עשר רעד; ...סרעֿפמעק עטסיירד יד ןשיווצ םיא

 .ןעמוק ייז ןלָאז -- ןקנַאט ךָאנ ןעמוק סע .תועשר ןייז טינ רעּבָא ,זדנוא ןוֿפ

 ץרַאה רעזדנוא טימ ?טימַאניד רימ ןֿפרַאד סָאװ-וצ .ייז ןגעקטנַא ןייג ןלעוו רימ

 "ייוו ןוא ."ןקנַאט ןוֿפ רעקרַאטש זיא דיי ַא .ןקנאט ענייז ןסײרֿפױא רימ ןלעוו

 רעד ףיוא ןּביײלּברעּביא טעװ דיי ןייא רָאנ ןעוו וליֿפַא ,למיה ןיא טָאג, :רעט

 זיא דיי ..חצור םעד ןגעק המחלמ ןייד טימ ןייגנָא דיי ןייא רעד טעוו ,דרע

 ' ,"וד יװ ,קיּביײא ,למיה ןיא טָאג ,וד יו ,קיּביײא

 -עג"ןּבעל יד רַאֿפ ןגָאזריֿפ סקחצי 'ר טימ סיוא ךיז טזָאל עמַארד יד

 הרוּת רעקידעּבעל רעד ייּב; :ןגָאזכָאנ ןכעלרעיײֿפ רעייז ןוא ןדיי ענעּבילּב

 טימ ןטלַאה וצ המחלמ -- ןייז וצ םשה שדקמ רעטייוו העובש ַא רימ ןּביג

 "רעד ןעמ ןוא יז טנעייל ןעמ ןעוו ,עמַארד יד ",ווזַאא ומש-חמי יצַאנ םעד

 עניּב רעד ףיוא ןעוועג זיא יז סָאװ ,ןייז וצ ףיוא טרעה ,ףוס ןזיּב יז טנעייל

 -שיטע ןַא רעדָא עשיטילָאּפ ַא -- ,ןטקַא ייווצ עטשרע יד ןיא זיא יז סָאװ ןוא

 -ֿפױא ןוא ןעיירעסיש ןוֿפ טנעמינַאּפמָאקַא םייּב עיסוקסיד עכעלטֿפַאשלעזעג

 רעד ,לארשי חצנ ןוֿפ עירעטסימ יד -- ,עירעטסימ ַא טרעוו יז ןוא --- ןסייר

 .דנַאטשרעדיװ ןשידיי ןקיּביײא ןוֿפ רָאנ ,רעװעשרַאו ןוֿפ טינ דוס

 "גרעבנעטור ןוֿפ ם"רהמ, :.ז

(1944) 

 ןליּפש םוצ טיירגעגוצ טָאה קיווייל ןעוו ,1944 רָאי ןקיּבלעז םעד ןיא
 -ַאמַארד ,"גרעּבנעטור ןוֿפ ם"רהמ. ןּבירשעגנָא רע טָאה "ָאטעג ןיא סנ םעד,

 ,6 דנַאּב ,"רעכיּבלמַאז, ןיא טכעלטנֿפערַאֿפ) רעדליּב ןּביז ןיא עמעָאּפ עשיט

 יָאקיצ םעד ךרוד דנָאֿפ-ייליּבוי קיווייל .ה םענוֿפ ןּבעגעגסױרַא םרָאֿפכוּב ןיא

 ,ןילַא ןעמָאנ םענוֿפ ןיוש טעז ןעמ יװ ,זיא סָאד .(1945 ,קרָאי-וינ ,גַאלרַאֿפ
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 "ָאטעג ןיא סנ רעד, יװ ױזַא ,סע זיא רעּבָא ךוּת ןיא .עמַארד עשירָאטסיה ַא
 "עי ןיא טָאה קיווייל סָאװ ,סעמעָאּפ ןוא רעדיל לייט רעטסערג רעד יוװ ױזַא ןוא
 -רַאטש ַא ,טייצ רעד ןוֿפ ןשינעעשעג יד ףיוא ףורּפָא ןַא --- ,ןּבירשעג ןרָאי ענ

 רעד ןיא טרעהעג ןּבָאה רימ סָאװ ,רעד יװ ,ףורּפָא רערעֿפיט ַא ןוא רערעק
 ,1944 ןוֿפ עמַארד

 רעד ןוֿפ רוגיֿפ עלַארטנעצ יד ,(גרוּבנטור רעדָא) גרעּבנעטור ןוֿפ ריאמ ּבר
 ,ןטלַאטשעג ערעדנַא עלַא ךיוא .טרעדנוהרָאי ןט-12 ןיא טּבעלעג טָאה ,עמַארד
 טעמּכ סענעצס עלַא .טייצ רענעי ןוֿפ ןעמַאטש ,ייווצ ןוֿפ םַאנסױא רעד טימ
 םענוֿפ ךוּת רעד רעּבָא .דנַאלשטיײיד ןכעלרעטלַאלטימ םעניא ּפָא ךיז ןליּפש

 ,דעקיטנייה ַא זיא ,ןעגנוזעגסיוא רעדָא ןלָאמעגסיױא ָאד טרעוו סָאװ ,טקילֿפנָאק
 טרּפ םעד ןיא ...געט ערעזדנוא ןוֿפ םעטָא םעד טימ טמעטָא עמעָאּפ עצנַאג יד

 -ָאטימ רעדָא עשירָאטסיה ערעדנַא סקיווייל .ה ןשיווצ םַאנסיוא ןייק טינ יז זיא
 סָאד ןעוו סנייא ץלַא ,רָאֿפ ייז ןיא טמוק סע סָאװ סנייא ץלַא .קרעוו עשיגָאל
 -ָאּפע רענעגייא רעזדנוא ןוֿפ סעמעלּבָארּפ יד ףיוא זמר ַא סע זיא ,רָאֿפ טמוק
 ןוֿפ עדַאלַאּב יד, ,"הדקע ידע ,"עידעמָאק-הלואג יד: .,"םלוג רעד. ...עכ
 -ייז קיווייל .ה ןוֿפ ןעגנוֿפַאש עשיגָאלָאטימ רעדָא עשירַאדנעגעל עלַא -- "רּבדמ

 -ּפָא עשיטעָאּפ-שילָאּבמיס ,ןֿפורּפָא רָאנ ,לָאמַא ,לָאמַא ןוֿפ סָאכע ןייק טינ ןענ
 ,טציא -- םיא םורַא ןוא ןיא ּפָא ךיז ןליּפש סָאװ ,סעמַארד יד ףיוא ןֿפור
 .םיא טריזילַאוטקַא רע ,סָאטימ ןקיטיײצרַאֿפ םעד טריזינרעדָאמ קיווייל

 -ערג ַא וצ רָאנ טיג רע ,ןיימ ןייז טרעלעמשרַאֿפ רע זַא ,טינ טסייה סָאד
 רע סָאװ ,ןוויטָאמ-טייצ יד .ָאד ןוא טציא ןוֿפ ןשינעעשעג יד םענרַאֿפ ןרעס
 ,ןגַארֿפ-טייצ יד ;ןוויטָאמ עכעלטייצרעּביא ןרעוו ,קורדסיוא ןַא ייז רַאֿפ טכוז
 יװ ,ןטייצ עלַא ןוֿפ ןגַארֿפ יו ,ןעמונעגֿפױא ןרעוו ,ןעור טינ םיא ןזָאל סָאװ

 ןעלטימ עלַאטנעמונָאמ טֿפָא ױזַא רע טצונ רַאֿפרעד עקַאט ןוא .ןגָארֿפ עקיּבייא
 -ֿפױנוצ ךיז טנייה ןעק סָאטימ ןיא רָאנ .גנוֿפַאש-סָאטימ ןוֿפ ןעלטימ יד ---

 -ֿפיױנוצ יד-טָא .טֿפנוקוצ רעטסטייוו רעד טימ -- ןטכענ ןוא .ןטכענ טימ ןסיג
 טֿפָא ןוא ,ןריזיטַאמַארד וצ טכוז קיווייל סָאװ ,סָאד זיא ןטייצ ןוֿפ גנוסיג

 ,םיא סע טגנילעג
 םּכסה ַא ןַארַאֿפ ,טרעקרַאֿפ ,זיא סע ,הריּתס ןייק םיא ייּב ָאטינ זיא סע

 ןוֿפ ליֿפעג ןייז ןוא ןיײזטסואווַאּב-ךיא ןֿפרַאש ןייז ןשיווצ עינָאמרַאה ַא ןוא

 רעכעלטייצרעּביא ןייז םיא ייּב ךעלריטַאנ זיא ױזַא ;תוירחא-טלעוו ןוא -קלָאֿפ
 זיא סָאד .ןשינעעשעג-טרָא ןוא -טייצ וצ גנַאגוצ רעכעלטרַארעסיױא ןוא

 סָאװ ,עכָאּפע ןַא ןיא ןּבעל רימ רעּבָא ,ןכיירגרעד וצ ךַאז עטכייל ןייק טינ

 -עּפש ןוא רעירֿפ ןשיוצ ךיילגסיוא רעד ןוא לגנַארעג רעד זיא ְךוּת םצע ריא
 וליֿפַא ןעק ןטייצ ענױזַא ןיא .סעכָאּפע ןוֿפ עכָאּפע ןַא ןיא ןּבעל רימ -- ,רעט
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 -ַאיצַאנ ןוא עלַאיצַאס ןעגניז ,קיווייל .ה יו ,רעקיריל ךיא רעטֿפיטרַאֿפ ַאזַא

 ןוא "הדקעג ןיא ,"עידעמָאק-הלואג, ןיא ,"םלוג; ןיא .רעדיל-טייצ עלַאנ

 "ָאוװער ,דנַאטשֿפױא ןעוועג עמעט ןייז זיא סעמעָאּפ עשיטַאמַארד ערעדנַא ןיא
 עקיבייא רָאנ ,עכעלטייצ טינ ,עשיטילָאּפ-טינ עריא ןוא עיצולָאװער -- עיצול

 ,ןעלטימ ןוא ןליצ ןוֿפ ןעמעלּבָארּפ יד -- ,ןעמעלּבָארּפ עשיגָאלָאכיסּפ-שיטע
 ןייז ,*ָאטעג ןוֿפ סנ, ןיא יו ױזַא זיא "גרעּבנעטורמ ם"רהמ; ןיא .ללּכ ןוא טרּפ
 ןוא תונשקע רעקיליײיה ןוֿפ ,דנַאטשרעדיװ ןוֿפ וויטָאמ רעד --- וויטָאמ-טּפױה
 ןטסקיניועניא ןצנַאג רעזדנוא ןוֿפ ךוּת רעד טינ ןעד סע זיא ...שֿפנ-תריסמ
 זיא ,רעֿפסַאהַא ,דיי רעקיּביײיא רעד ?טציא רָאנ ןעד יצ -- רעּבָא ?טציא ןּבעל
 ואכַאד ןוֿפ ;רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק סרעלטיה ןיא ,ואכַאד ןיא ןלאינד טימ

 ןגנוי םעד טימ םענייאניא ןרעֿפסַאהַא ןטלַא םעד רעּבירַא טעָאּפ רעד טגָארט
 ייווצ .טרעדנוהרָאי ןט-12 ןוֿפ גרוּבנעטורמ ם"רהמ םוצ ץניאמ ןייק ןלאינד
 -רעטנוא רעד זיא סָאװ רעּבָא ,סעכָאּפע ערעדנוזַאּב ייווצ ,רעטרע ערעדנוזַאּב
 ,סָאד יו שרעדנַא טציא ןוא ָאד ןעמוקעגרָאֿפ זיא סָאװ ,סָאד ןעד זיא ?דייש
 ,טײקידשרעדנַא ןַא ןַארַאֿפ זיא סע ּביוא ?טלָאמַאד ןוא טרָאד ןעשעג זיא סָאװ
 ןוֿפ טלעוו רעד ןיא ,ןּבעל ןטסקיניױועניא םעניא .עקידנסיורד-ןייר ַא יז זיא

 תודע עקידעּבעלא ךעלגעמ ןענייז טרָאד .טינ יז טריטסיזקע תומשנ ערעזדנוא
 -כעוו סמ"רהמ םעד ןוֿפ עגַארֿפ רעד ףיוא ."תורוד עקידרעטעּפש ,עטייוו ןוֿפ
 -נײרַא ,רענעריוּבעג טינ ךָאנ ַא ,רעקידרעטעּפש ַא ןעק יוו; :הסיֿפּת ןיא רעט
 :ם"רהמ טרעֿפטנע *?טנייה הסיֿפּת ןיא ריד וצ ןעמוק

 ןעמענַאּב טינ יַאדװַא טעװ חומ-רעטכעוו ןייד

 ןריט עלַא ףױא ענעֿפָא ןַא טייקיּבייא ןַא

 ,םלוע ארוּב ןוֿפ טכיל טימ ענעדנוצעגנָא ןַא

 -- סנּבעל עלַא -- תורוד עלַא עכלעוו ךרוד

 ןגרָאמ ןוֿפ ךיוא ןוא טנייה ןוֿפ ןוא ןטכענןֿפ

 ..ךיז ןענעגעגַאּב

 -עגעגַאּב ַא .גרוּבנעטורמ ם"רהמ ןטימ וַאכַאד ןוֿפ לאינד ךיז טנגעגַאּב

 ַארטנעצנָאק סרעלטיה ןיא ןכש רערעטלע סלאינד טגָאז יו .תורוד ןוֿפ שינ

 ?רעגַאל-עיצ

 ,רעצ ןיא עקיצנייא יד טינ ןענייז רימ

 -- זדנוא רעּביא ;םירוסי עשידיי ןיא

 .תורוד ןוֿפ ןייּפ עקידעבעל יד
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 -ַארד רעיינ סקיוויל ןיא ןוויטָאמ:טּפױה יד ןוֿפ רענייא זיא סָאד
 ףײלַא רעצ רעזדנוא טינ זיא רוד רעזדנוא ןוֿפ רעצ רעד :עמעָאּפ רעשיטַאמ
 -נָאװ ןקיּבייא ןוֿפ ןייּפ יד ,ןייּפ סרעֿפסַאהא זיא'ס ;תורוד ןוֿפ רעצ רעד זיא'ס
 ,זיא רע ."ךיא ןיּב טרָאד  ,ןלאינד וצ רע טגָאז ,"ןענייז ןדיי ואוו, ...רערעד

 טינ ןוא .לָאמ עלַא ןוא םוטעמוא ,םירוסי עכעלדנעמוא ערעזדנוא יװ ױזַא

 רעזדנוא יו ,תונשקע רעזדנוא יו ךיוא -- ,ןדייל ערעזדנוא יו ױזַא רָאנ
 ןוא .םוטעמוא ןוא לָאמ עלַא רע זיא -- דנַאטשרעדױװ רעקידשֿפנ-תריסמ

 צדנעגעל ַא טייז ריא זַא ,ךָאד ןעניימ עלַא זַא ,םיא וצ טגָאז לאינד ןעוו
 :םיא רע טרעֿפטנע ,"רָאנ

 ?עדנעגעל ַא ןוֿפ רעקיניױו זיא דיי רעכלעוו ןוא

 .ןכוע ןייד ךיוא ,עדנעגעל ַא טסיּב וד ךיוא

 סנדיי םעד ןוֿפ רעצ םעד ןגעו עדנעגעל יד -- עדנעגעל יד-טָא ןוא

 טגָארט סָאװ ,עדנעגעל יד זיא -- רעצ ןייז ןוֿפ טייקיּבייא רעד ןוא טייקיּבייא
 יז זיא לָאמ עלַא סָאװ ןוא ,ןרעדנַא ןַא לָאמַא ,ןעמַאנ ַאזַא לָאמַא ןקיווייל ייּב
 ,טייקיּבייא ןַא ,"ןריט עלַא ףיוא ענעֿפָא ןַא טייקיּבייא ןַא, ןוֿפ סָאטימ רעד

 ןוֿפ ןוא טנייה ןוֿפ ,ןטכענ ןוֿפ -- סנּבעל עלַא -- תורוד עלַא רעכלעוו ךרוד;

 ..."ךיז ןענעגעגַאּב ןגרָאמ
 ןקידתונשקע רעייז ןוֿפ חוּכ םעד ייז ןּפעש ךיז ןענעגעגַאּב רעייז ןוֿפ

 רעד טלָאװ יצ ,טסייו רעוו .םשה:-שודיק ןקידתונשקע רעמ ךָאנ ןוא ןּבעל
 רָאי טרעדנוה ןּביז טימ ןויסנ םייּב ןייטשייּב טנעקעג גרוּבנעטורמ ם"רהמ

 -רעדיוו ןקידשֿפנ-תריסמ ןייז ףיוא קיאעֿפ ןעוועג לאינד טלָאװ יצ ןוא קירוצ
 טָאה רע ןעוו ,טכערעו ןעוועג ןּבָאה טינ לָאז רעֿפסַאהַא ּביוא ,טנייה דנַאטש

 :טגָאזעג

 ,לאינד ..ּבָאה ,הנומא ּבָאה ,יורטוצ ּבָאה
 :ןגָאז ךָאד רימ ןענעק ,ןליוו רימ ּביוא לייוו

 ,ץניאמ ןיא ךיוא זיא ,וָאכַאד ןיא זיא סָאװ ,די ַא
 וַאכַאד ןיא ךיוא זיא ,ץניאמ ןיא זיא סָאװ די ַא

 .ָאד ןוא טרָאד -- עגר רעּבלעז רעד ןוא רענייא ןיא

 -- ערעדנַא יד ענייא ןענעקרעד ןוא -- ךיז ןֿפערט םישודק תורוד
 רעסיורג ןייק ָאטינ זיא ןלאינד רַאֿפ .טרָא ןיא ךיוא ,טייצ ןיא רָאנ טינ
 ,ףסוי לּת ןיא ,דורח:ןיע ןיא ןרעקַאלֿפ סָאװ ,תוחּבזמ יד ןשיווצ דיישרעטנוא
 ...תודקע עקידתולג יד ןוא -- רענערּב תעבג ןיא
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 -- קענַאדיאמ ,ובנ ,דורח ןיע ,הירומ

 .םורַא ןעמעלַא ייז טמענ רעײֿפ רעקַאלֿפ ןייא

 :םוטעמוא זיא ,רעֿפסַאהַא רעגנוי רעד ,לאינד

 ףיונוצ ךיז ןסיג הסיֿפּת ַא טימ הסיֿפת ַא

 ,סנטָאש טימ ףיונוצ ךיז ןטכעלֿפ סנטָאש ןוא

 -- תורוד ןיא ןירַא ךיז ןסיג תורוד ןוא

 ןײרַא ךיִז ךיא ךיילש טלָאמעד ןוא

 -ַארטנעצנָאק יד ןיא ,תוסיֿפּת יד ןיא ןירַא ךיז רע טכיילש סָאװ ּבילוצ
 וצ ןוא ךיז ןיא ןּפַאזוצנייא ידּכ ?תורוד עלַא ןוא רעדנעל עלַא ןוֿפ ןרעגַאל-עיצ

 ךיז טָאה ןיסעיל .א יו ,"תורוּת עקילייה ראֿפ ןּבעל,, וצ ןליוו םעד ןקעלּפטנַא

 עלַא ןוא םוטעמוא .ייז רַאֿפ ןּברַאטש וצ טייקטיירג יד ןוא ,טקירדעגסיוא
 ,רעֿפסַאהַא ,גרוּבנעטורמ ם"רהמ םעד טײלגַאּב .סע יו ױזַא ,םיא טײלגַאּב לָאמ
 דרּבתי' םשה; -- זַא ,דוס םעד ןײרַא רעיוא ןיא םיא טמיור רע ןוא --
 ןקיניײּפ ,"ןזָאלרַאֿפ ןיוש זדנוא טָאה רע; -- ."ןזָאלרַאֿפ טינ זדנוא טעוװו
 :טגָאז ןוא רעֿפסַאהַא ןצרַאה ןגנוי סלאינד ןוֿפ ייז טּביירט .תוקֿפס ןלאינד
 רע טסיוורעד טָא רעּבָא .רעמ טינ טדער רע ןוא "ןדייר טינ ױזַא רָאט ןעמ;
 -רַאֿפ גָאצרעה רעד .רַאֿפעג ןיא זיא גרוּבנעטורמ ם"רהמ זַא ,ץניאמ ןיא ךיז

 ,בר םעד ,רעריֿפ רעייז ןוֿפ ןוא ,טלעג עמוס עסיורג ַא ןדיי יד ןוֿפ טגנַאל

 לאינד .עיצוּבירטנָאק יד ןלָאצניײא ןסייה ןדיי יד לָאז רע זַא ,רע טגנַאלרַאֿפ
 :רע טגָאז .ןגלָאֿפ טינ טעװ רע ּבױא ,בר ןטימ ןעשעג טעװ סע סָאװ ,טסייוו
 ךיא;, :תוקֿפס עטלַא ענייז ןלַאֿפַאּב ןלאינד ."טֿפױלטנַא ,וצ ךיז טלייא ,יּבר;

 רעּביא םיא טשימ ,"לָאמַא ךָאנ גָאז ךיא ןוא, .?טֿפױלטנַא ,לָאמַא ךָאנ גָאז

 ,"הסיֿפּת ןוֿפ רעקיּבײא זיא דיי לייו ,טינ טֿפױלטנַא דיי ַא; :רעֿפסַאהַא

 ךיי ַא זַא ,גרוּבנטורמ ם"רהמ יא ,וַאכַאד ןוֿפ ןלאינז יא טנרעל רעֿפסַאהַא
 ךיז רָאט ,ןלַאֿפּפָארַא טינ ךיז ייּב רָאט דיי ַא .הסיֿפּת ןוֿפ רעקיּביײא זיא
 -נגעקטנַא ךיז רע ןומ שיזיֿפ ךיוא ,קיטסייג רָאנ טינ .ןּבעגרעטנוא טינ
 ןושמש 'ר דימלּת רעיירט ןייז ןעוו ןוא .ךעלגעמ זיא סָאד ןמז-לּכ ,ןלעטש

 יַאֹּב הגרדמ ַא רַאֿפ סָאװ ףיוא, :תולאש ערעדנַא ןשיווצ םיא ייּב טגערֿפ

 -עג -דרעווש רעדניק ערעייז ןענרעל סָאװ ,רערעל ענעי ןטלַאה ןדיי ןֿפרַאד
 -ּבלעז רעד ףיוא ןטלַאה רערעל יד ףרַאד ןעמ .., :רע טרעֿפטנע ,*!טכעֿפ
 וטסלָאז ,ןענרעל ייז .הרוּת רעדניק יד טימ ןענרעל סָאװ ,יד יו ,הגרדמ רעק

 ףרַאד ןעמ ןעו ,םיאנוש ןגעקטנַא ךיז ןלעטש וצ רעדניק עשידיי ,ןסיוו
 ןעמ ףרַאד לארשי ןוֿפ דובּכ םעד ןוא ."לארשי ןוֿפ דובּכ םעד ןצישַאּב



 יזייווַאּב וצ ידּכ ךיוא רָאנ ,ןגעוו דובּכ ןייז ןוֿפ זױלּב טינ ןצישַאּב ץלָאטש
 -נעטורמ ם"רהמ ןוא ."ןריֿפסױא רע ןעק תועשר עדעי טינ, זַא ,אנוש םעד
 םיחילש םיא וצ ןקיש ייז .הסיֿפּת ןוֿפ ןזיילסיוא םיא ןדיי יד טינ טזָאל גרוּב

 ןייז ןכערּב וצ ךיז טרעטַאמ ןיילַא גָאצרעה רעד :לָאמַא ךָאנ ןוא לָאמ ןייא
 -רַאֿפ ןלָאצ טלעג-זיילסיוא, -- רעּבָא ,ןעלטימ עטסקידתוירזכא יד טימ ןליוו
 ןגעו עמעָאּפ ןייז ןיא טקירדעגסיוא סע טָאה ןיסעיל .א יו ,"רע טרעוו
 סרזכא םעד ןוֿפ ןזיילסיוא םיא לָאז ןעמ ,טינ טזָאל בר רעד .ןינע ןּבלעז םעד

 גנוריגער יד ןעוו זַא ,ארומ טָאה רע סָאװ ,רַאֿפרעד רָאנ טינ ןוא .הסיֿפּת
 ,רעטלעג עסיורג ןגירקסורַא ןדיי ייּב ןֿפוא ַאזַא ףיוא ןעק יז זַא ,ןעז טעוו
 ןדיי וזיּב ןטרַאװ ןוא הסיֿפּת ןיא ןצעזנייא םינּבר ערעדנַא ךיוא יז טעוװו

 םיא טשטייט קיווייל .ה יוװ ,גרוּבנעטורמ ם"רהמ .ןזיילסיוא ייז ןעמוק ןלעוו

 -ָאמ ןקיטסייג ןייר ַא -- ,שֿפנ-תריסמ ןייז רַאֿפ ויטָאמ ַא ךָאנ טָאה ,סיוא
 ,ארומ רע טָאה רָאנ טינ ,ןקירעדינרעד ךיז ןלָאז ןדיי זַא ,טינ ליוו רע .וויט
 ןטיהֿפיוא ןלָאז ןדיי זַא ,ליוו רע .לעירעטַאמ ןרעוו טמערָארַאֿפ טינ ןלָאז ייז זַא
 רע .ןגעמרַאֿפ רעייז רָאנ טינ ,הרובג רעייז ,תונשקע רעייז ,ץלָאטש רעייז
 עלַא ןוֿפ ןעמָאנ ןיא םיא ייּב ןטעּב ךיז טמוק סָאװ ,להקה שאר םוצ טגָאז
 :הסיֿפּת ןוֿפ ןזיילסיוא םיא ןזָאל לָאז רע זַא ,ןדיי

 רקֿפה זדנוא ןוֿפ ןכַאמ יז ּבױא

 .ייז רַאֿפ טינ ארומ ןייק רימ ןּבָאה ,תועשר רעייז ךרוד

 ;רימ ןציז ,הסיֿפּת ןיא זדנוא ןצעז יי

 הסיֿפת רעייז ןוא ייז ,לטבמ ייז ןענייז רימ

 ;רומג לוטיּבּב טכַאמ רעייז ןוא
 ךיז ןּביױלרעד ןיײלַא רימ ,הלילח ,ןעוו רָאנ

 רקֿפה ךיז ןוֿפ ןכַאמ וצ קערש רעזדנוא ןיא

 ןייזז לטבמ ןיילַא ךיז ןוא

 ,המּכסה רעזדנוא וצרעד ןיײלַא ךָאנ ןּביג ןוא

 ,יתוּבר ,ןרולרַאֿפ רימ ןענייז טלָאמעד ,יוא
 טײהײרֿפ יד זדנוא רַאֿפ טרעוו טלָאמעד ,יוא
 .הסיֿפּת ַא ןוֿפ רעגרע ךָאנ ,רערעטצניֿפ ךָאנ

 רעד טינ ליוו טֿפַאשטכענק ןיא טײהיײרֿפ ,גנורעדינרעד ןיא טײהיײרֿפ

 ,דליּב סָאד --- ןדיי יד רַאֿפ סיוא טלָאמ רע ןוא -- ךיז טנָאמרעד רע .ם"רהמ

 -- ןעזעג טָאה רע ..זירַאּפ ןיא ןעזעג קירוצ ןרָאי טימ טָאה רע סָאװ
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 ,ֿפױהרעטײש רעד קרַאמ ןטימ ףױא טרעקַאלֿפ'ס יװ

 ,סהרוּת רֿפס עקידעּבעל -- רעקַאלֿפ םעניא ןוא

 .תוליגמ ןוא סירֿפס טימ גרַאּב רעצנַאג ַא

 ?סהרוּת רֿפס יד -- ,ןָאטעג ייז ןּבָאה ,ריא טניימ ,סָאװ

 ,ןוילּת םייּב ןוא רעדניצ סייּב טגערֿפ טינ

 ,רעקַאלֿפ םייּב ,ןיילַא סַאלֿפ םייּב טגערֿפ רָאנ

 ,ןלייצרעד רָאלק ןיוש ךייא טעװ רע ןוא

 ןּבָאה סהרוּת רֿפס עקידעּבעל יד ץלָאטש יו

 .טניױועג טינ רעּבָא ,טרעקַאלֿפעג ,טנערּבעג
 ,םענייק רַאֿפ ןעוועג ךיז הזבמ טינ ןּבָאה יז
 םענייק ייּב ךיז ןטעּבעג טינ ןּבָאה יז
 .טלעג-הלזג ךרוד טזיילעגסיוא ןרעוו וצ
 .טרעקַאלֿפעג ץלָאטש רעטיול עלַא ןּבָאה ייז
 ...רוהט שא ,יתוּבר ,רוהט שא

 טינ ,ןייז הזבמ ךיז ןזָאל טינ ,ןענייו טינ ם"רהמ ךיוא ליוו ױזַא
 -- קיטיונ זיא סע בוא -- רָאנ ,ךיז ןֿפױקסיױא טינ ,ךיז ןּבעגרעטנוא
 טליו סע .ןֿפױהרעטיײש ןֿפױא םירֿפס עקילייה יד יו ,ןרעקַאלֿפ ץלָאטש
 םעד ,ןדייזרעטלע-רעטלע סרעלטיה--טגָאז רע ןוא--ןגָאז ןענעק םיא ךיז

 ,"רעמ טינ ,דיי רעטגלָאֿפרַאֿפ רעטושּפ ַא זיא רע שטָאכ זַא ,ץניאמ ןוֿפ לשומ

 ןיא ,םיא טגערֿפ רענעי זַא ןוא ,רעגלָאֿפרַאֿפ ןייז יו רעקיטכעמ רע זיא
 ןיא טײטשַאּב טכַאמ ןיימ, :םיא רע טרעֿפטנע ,טכַאמ ןייז טײטשַאּב סָאװ

 ,טכַאמ ןימ ַאזַא ןוֿפ טקזוח גָאצרעה רעד ."טינ טכַאמ ןייק ּבָאה'כ סָאװ ,םעד
 גייז ןוא םידימלּת ענייז .טדער "בריןעדויג רעד סָאװ ,טינ טײטשרַאֿפ רע
 דימלּת ןייז .ןָאט ייז טסייה רע סָאװ ,ןעוט ייז ןוא .םיא ןעײטשרַאֿפ רעדניק
 ךיז ןזָאל טלָאװעג ךיוא טָאה רע .טֿפױלטנַא ןוא -- םיא טגלָאֿפ רשא 'ר
 סע טסייה יּבר ןייז רעּבָא .ם"רהמ יּבר ןייז יוי ױזַא ,הסיֿפּת ןיא ןצעזניירַא
 -ייוצ ַא ,םשה שודיק לע טּברַאטש דיי ןייא, :רע טגָאז ,לייוו .ןָאט טינ םיא
 רע טנַאז ,"טלָאמעד זיא םשה שודיק, .םעד ןוֿפ תוכז ןיא טּבעל רעט

 הסיֿפּת ןיא ןּביילּב ןייז ."לארשי רַאֿפ גנוקרַאטש ַא זיא'ס ןעוו ,הווצמ ַא רָאנ;

 זיא ,לארשי רַאֿפ גנוקרַאטש ַא ןעוועג זיא ,םשה שודיק לע ןעמוקמוא ןייז ןוא
 "מוא ןוֿפ דיל ַא יו טינ סיוא ךיז טזָאל עמעָאּפ יד -- ןוא ,ןעמוקעגמוא רע
 -סולש רעד .לארשי ןוֿפ ןּבױלג םעד ןוא טכַאמ רעד ןמיה ַא יו רָאנ םוק

 :ןלאינד וצ רעטרעוו סרעֿפסאהא ןענייז דרָאקַא
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 טנַאה ערעטכינ ַא סָאװ ,קוק טינ
 ,תורודל ןּבײרשרַאֿפ ךעלטקניפ טעוו
 טלָאמעד ןוא טלָאמעד ןוא טלָאמעד זַא
 .ךיי ַא ןּברָאטשעג טנלע זיא
 ןּבילּבעג ןגיל זיא ,ןשקע ןָא
 ןרָאי ףױא הסיֿפת רערעטצניֿפ ןיא
 ,טנַאה עכעלטנייֿפ יד ןּביירש לָאז
 ,שרעדנַא ןָאט עדייּב ןלעוו רימ רָאנ
 :ןגָאז ןוא קיטכרַאֿפ ןגיוּבנייא ךיז
 ,ךורּב ירּב ריאמ 'ר ,ףיוא טייטש
 .זדנוא טימ טמוק ןוא ףיוא טייטש

 :טרעֿפטנע ,לאינד ,רערעגניי רעד רעֿפסאהא

 .זדנוא טימ טמוק ןוא -- ,ףיוא טייטש

 :ןעמַאזוצ ןגָאז ןוא ףוג סמ"רהמ רעּביא עדייּב ךיז ןגיינ ייז

 .זדנוא טימ טמוק ןוא -- ,ףױא טייטש

 ,ןטלַאטשעג-טסנוק ךָאנ ןטרָאד ןַארַאֿפ .עמַארד עצנַאג יד טינ זיא סָאד

 "ייטש ַא) לָאמ עלַא ןוֿפ ןוא לָאמַא ןוֿפ ןוא טנייה ןוֿפ ןלָאּבמיס עקידעּבעל

 רעד ;טדמשעג ךיז טָאה סָאװ ,דימלּת רענעזעוועג סמ"רהמ םעד .,ּפונק ,רעג
 טרירעגנָא רָאנ ּבָאה'כ .(רעטכָאט סמ"רהמ םעד ,רּתסא :לארשי-ץרא ןוֿפ חילש
 רעד ,טושר שודיק ןוֿפ עמַארד רעד ,עמַארד רעשיטע רעד ןוֿפ תיצמת םעד

 -ַארט רעד ,תורוד עקידרעירֿפ ןוֿפ עידעגַארט רעד ,רוד רעזדנוא ןוֿפ עמַארד

 .ןדיי עקיּבייא ןוֿפ עידעג
 סע ,לַאװק רעקידעּבעל ַא יו ,קיטכיזכרוד ןוא רָאלק ןוא ףיט זיא סע

 סע .דיל ַא יװ ,סע זיא שיטעָאּפ ןוא ,עמַארד ַא יו ,טױּבעגֿפױא טוג זיא
 רעד ךָאנ ,זיא סע ."ָאטעג ןיא סנ רעד, יו ,טרעוו ןקידנרעיוד רעמ טָאה
 טימ רָאנ ,גנולֿפײװצרַאֿפ טימ טינ לוֿפ ןוא --- :שיקיווייל ףיט.ךָאנ גנומיטש

 .טומ ןשיגַארט טימ ,טומ
 ןליּפש וצ ןוא ןענעײלוצריֿפ ךיוא רָאנ ,ןענעייל םוצ רָאנ טינ זיא'ס

 ..ןּבירשעג זיא סע יו ,ליטש ױזַא סע ןליּפש וצ .רעטַאעט ןיא

 ןּכָאה (ןַאמרעּביל םייח --- ייז ןשיווצ) רעקיטירק:רוטַארעטיל לייט ַא

 ,טניימעג ןּבָאה ייז .ךיא יוװ ,ױזַא ןעמונעגֿפױא טינ "גרוּבנעטורמ ם"רהמ,
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 .סיה יד ןלָאמוצסיױא זיא עמעָאּפ רעשיטַאמַארד רעד ןוֿפ ליצ-טּפיוה רעד זַא

 יז ,לארשיּב גיהנמו לודג ןסיורג םענוֿפ טלַאטשעג עשירַאדנעגעל-שירָאט
 יז ידּכ .טגָארט עמַארד יד סָאװ ,ןעמָאנ םענוֿפ ןריֿפרַאֿפ טזָאלעג ךיז ןּבָאה
 -רַאֿפ טינ לָאז ןעניז רערעטיול ריא ידּכ ,ןרעװ ןענַאטשרַאֿפ קיטכיר לָאז
 םיִנ ןוש ,עמעט יד זַא ןענָאמרעד וצ קיטיינ זיא .,ןרעװ טלקנוט

 טינ טרעוו קרעוו ַא ןוֿפ ,ויטָאמ-טּפױה םעד רעדָא ךוּת םעד ןגעוו טדערעג
 -רעד סעצרּפ ןוֿפ ענייא טסייה ,רעגייטש ַא ,טָא .ןעמָאנ ןייז ןוֿפ טמיטשַאּב

 םעד ןגעוו ץרּפ טינ ןטרָאד טלייצרעד ןגעװטסעדנוֿפ ;"םילּבוקמ, ןעגנולייצ
 ךיז טוט רע ;םילּבוקמ ןימ םענעי רעדָא םעד ןוֿפ ןּבערטש ןוא ןּבעל ןצנַאג

 ױזַא טקנוּפ .ןּבעל רעייז ןוֿפ ויטָאמ ןייא ןיא ,טנעמָאמ ןייא ןיא רָאנ ןיירַא
 עמעָאּפ עשיטַאמַארד ןייז טָאה קיווייל דלַאּב יװ זַא ,ןעניימ טינ ןעמ ףרַאד
 ךוּת םצע ריא זַא ,סע טניימ ,"גרעּבנעטור ןוֿפ ם"רהמ, ןּבעגעג ןעמָאנ ַא

 ריא ;ןואג ןשידיי ןטמירַאּב םעד ןוֿפ טייקכעלנעזרעּפ יד רעדָא ןּבעל סָאד זיא
 רעּבָא .תיּב-ףלַא זיא סָאד ...שרעדנַא סעּפע רָאג זיא טלַאהניא ריא ןוא עמעט
 יד (טסעגרַאֿפ ןעמ זַא ,ךיז טכַאמ ןעמ רעדָא) טסעגרַאֿפ ןעמ זַא ,טֿפערט סע

 ,"סטרעװרָאֿפ, ןיא ןעלקיטרַא סנַאמרעּביל םייח עז) ןכַאז עטסרַאטנעמעלע

 ןעמ טנָאמ ,סע טסעגרַאֿפ ןעמ זַא ןוא .(1946 .רַאורּבעֿפ ןטס-27 ןוא ןטס5
 -ַאמַארד ןייז ןיא טכוז ןעמ .םיא ןוֿפ טינ טמוק סָאװ ,סעּפע ןקיווייל .ה ייּב

 -עג זיא גרוּבנעטורמ ם"רהמ ."רוגיֿפ עלַאינעג, סמ"רהמ םעד עמעָאּפ רעשיט
 קיווייל זדנוא טָאה, ,ןַאמרעּביל טהנעט ,"ם"רהמ ַאזַא; ןוא --- ,ןואג ַא ןעוו
 רע טָאה יצ ,טינ רעּבָא זיא עגַארֿפ יד ."ןּבעג טנעקעג טינ ןוא ןּבעגעג טינ
 -ווא ךיז רע טָאה יצ ,ןּבעג טֿפרַאדעג רע טָאה יצ רָאנ ,טינ רעדָא טנעקעג

 עמורֿפ ןוא תודמול עשינואג; ס"מרהמ םעד זדנוא ןזייו וצ ןעמונעגרעט
 ,ןעמ טעז ןלײטרוארָאֿפ ןָא עמעָאּפ עשיטַאמַארד יד טנעייל ןעמ ןעוו ."השודק
 רעשידיי רעד ןוֿפ "רוגיֿפ עלַאינעג ַא ןלעטשוצֿפױא , טינ זיא הנווּכ ריא זַא

 ןסיוא זיא טעָאּפ רעד סָאװ .טלעוו-הנומא רעשידיי רעד ןוֿפ רעדָא עטכישעג
 טנייה םענוֿפ עיזַאטנַאֿפ רעשירעֿפעש ןייז טימ ןֿפושיּכוצסױרַא -- זיא ,ןעוועג
 ,ןלָאמוצסיױא אֿפוג ייז ידּכ טינ סנטָאש רעדָא ןטלַאטשעג ןטכענ םענוֿפ ןוא

 רָאֿפ טמוק סע סָאװ ,ןכַאמ וצ טלוּב ןוא ךעלדליּב ףליה רעייז טימ ידּכ רָאנ

 "דנוא ןוֿפ טלעוו רעד ןיא טּפיױהרעד ,יז טעז רעטכיד רעד יװ ,טלעוו רעד ןיא

 ךיז ןיא רע טליֿפ סָאוו ןוא טעָאּפ רעזדנוא ריא ןיא טעז סָאװ .ןסיוועג רעז
 לגנַארעג םעדיטָא .ןוויטָאמ עשיכיסּפ ןוא עשיטע ןוֿפ לגנַארעג ַא ?ןײלַא
 יַארד ַא יו ןוא .רעֿפַאש-סָאטימ ַא יװ ןוא ,רעקיריל ַא יװ סיוא רע טגניז

 "ימ ןטריזיטַאמַארד ַא ןוֿפ םרָאֿפ רעד ןיא זדנוא םיא רע טזייו רעקיטַאמ

 רקיע רעד ,"גרוּבנעטור ןוֿפ ם"רהמ, זיא סָאטימ םענוֿפ ןעמָאנ רעד .סָאט
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 ןוֿפ ךוּת רעשיטַאמַארד ןוא רעשיריל רעד רָאנ ,ןעמָאנ רעד טינ זיא רעּבָא

 וצ ןעימ ךיז זומ ,סע טנעייל סָאװ ,רערעדעי .גנוֿפַאש-סָאטימ רעיינ סקיווייל
 םעד ןענָאמ ןוא ןעמָאנ םוצ ךיז ןעּפעשט וצ טינ ןוא רקיע םעד-טָא ןעמענַאּב
 ,השודק ןייז ןוא תודמול וייז ,"ןעקנַאדעג עלַאינעג; סמ"רהמ

 קרעװ ַא קידנענעייל רָאנ לייוו ,"סע טנעייל סָאװ ,רערעדעיא :גָאז ךיא

 םעד ןסיוו ןעמ ןעק ,טנעיילעגרעּביא סע קידנּבָאה רָאנ ,רעקיטכיר ,רעדָא

 ױזַא םּתס סע זיא יצ -- ,טגָארט סע סָאװ ,ןעמָאנ ןוֿפ ןיימ םעד ןוא טרעוו

 רעד ןוֿפ לדנרעק סָאד ןטלַאהַאּב םיא ןיא עקַאט טגיל סע רעדָא ,לטיט ַא
 ןטייווצ םעד קידנענעייל ,ךיא ּבָאה ,ליּפשייּב םוצ ,ױזַא .גנוֿפַאש רעצנַאג
 זַא ,טליֿפעג ,"יּבר ןוא רעסייק, ןַאמָאר ןשירָאטסיה סרואינש .ז ןוֿפ דנַאּב

 .לטיט ַא זױלּב טינ זיא ,ךיז טֿפור לייט רעד-טָא יװ ,"ןואג רענליוו רעד,

 וצֿפױא, -- עקַאט ןעוועג זיא ,ןעזעגנייא ךיא ּבָאה ליצ טסינַאמָאר םעד

 ןצנַאג ןייז ןוֿפ טלעוו יד זדנוא רַאֿפ ןענעֿפע ,טלַאטשעג סנואג םעד "ןלעטש

 ,רעּבירעד ,ןעוועג זיא .סע טמענַאּב רעטכיד רעד יװ ,ןּבעל ןטסקינייװעניא

 טניֿפעג סָאװ ,ןואג רענליוו םעד רואינש .ז טמענַאּב יװ ,ןסיוו וצ קיטכיוו

 טינ .טניֿפעג רע סָאװ ,סָאד טָאה סע עדרעוו ַא רַאֿפ סָאװ ןוא ,םיא ןיא רע

 וצ ןעוועג זיא -- ,ליּפשייּב ַא ךָאנ ןעגנערב וצ ידּכ -- ,קיטכיוו רעקיצניװ

 םייּבר עשילױוּפ עסיורג יד טכַארטַאּב קנורט .י .י יו ,רעגייטש ַא ןייגרעד

 טיג קנורט .*ןלױּפ, ךוּב ןשיטסירעטעלעּב-שיטסירַאומעמ ןייז ןיא םינּבר ןוא

 ןרעטקַארַאכ ערעייז ,ןרוגיֿפ ערעייז ןּבעג וצ זדנוא ןסיוא זיא ןוא זדנוא

 זיא שרעדנַא ...ןרעייז דירטש-רעטקַארַאכ ןקיצנייא םענעי רעדָא םעד רָאנ טינ

 סיוא טעז ףָאטש רעייז סָאװ ,יד ןיא ךיוא ,סעמעָאּפ עלַא ענייז ןיא .קיווייל .ה

 רע טרידנעטערּפ ,עדנעגעל רעד רעדָא עטכישעג רעד ןוֿפ ןעמונעג ןייז וצ

 "נעטש טעמּכ טכייו רע ,טרעקרַאֿפ .רוקמ םעד יירט ןייז וצ טינ לָאמנייק

 ,ףסוי ןּב חישמ ,איבנה והילא ,םלוג ןייז ,ל"רהמ רעד .םיא ןוֿפ ּפָא קיד

 "על ,עשילּביּב ערעדנַא ,קחצי ןוז רעקיצנייא ןייז ןוא םהרבא ,דוד ןּב חישמ

 -ימ ַא ןײלַא זיא סָאװ ,םיא רַאֿפ ןענייז ןרוגיֿפ עשירָאטסיה ,עשירַאדנעג

 ןטלַאטשעג וצ ,םוידעמ ַא יו ,רעמ טינ -- רעמולח-תומולח ַא ,רעֿפַאש-סָאט

 ןיז ןוֿפ ןעלגילֿפ יד ףיוא ךיז ןּבײהוצֿפױא ,טלעוו עקיטסייג ענעגייא ןייז

 .ןעגנואעז ענעגייא ענייז --- ןעז זדנוא ןזָאל וצ ןוא -- ןעז וצ ,עיזַאטנַאֿפ

 ענייז ,עדנעגעל ענעגייא ןַא ענייז זיא "גרוּבנעטור ןוֿפ ם"רהמ, ךיוא

 סָאװ ,םענייא ןוֿפ עיזיוו יד --- ,עיזיוו עשקיווייל-שיּפיט ַא ,גנואעז ענעגייא ןַא

 .טעָאּפ ַא ןוֿפ םולח רעד ;ןּבעל ןוֿפ ןיז םעד טכוז ןוא --- ןיזמוא םעד טעז

 "קריוו עטסקינייװעניא ןוא עקידנסיורד ןשיװצ ןצענערג יד טשיװרַאֿפ סָאװ

 רע סָאװ ,סיוא טינ טכַאמ .ןצענערג-טרָא ןוא -טייצ יד ךיוא יוװ ,ןטייקכעל
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 טנעקעג טכייל יז טָאה רע ;"גרוּבנעטור ןוֿפ ם"רהמ; ןֿפורעגנָא עמעָאּפ יד טָאה
 ,זיא עמַארד רעשיטעָאּפ רעד ןיא רקיע רעד .ןעמָאנ רעדנַא ןַא טימ ןֿפורנָא
 "שודיק יד רָאנ ,טרעדנוהרָאי ןט-12 ןוֿפ בר רעסיורג רעד טינ ,טגָאזעג יו

 יַאֹּפ םעד טָאה סָאװ ןוא םיא ןגעוו טלייצרעד טרעוו סָאװ ,עטכישעג םשה
 ןוא רענעט עלַא יד ,תוריּתס עשיגַארט עלַא יד ןעגנערּבסױרַא ןֿפלָאהעג טע

 -עמוא שֿפנ-תריסמ רעזדנוא ןוֿפ טֿפול רעד ןיא ןרעטיצ סָאװ ,רענעט עּבלַאה
 .לָאמ עלַא ןוא םוט

 טינ ,טשּפ טנרעלעג עטכישעג רעקיזָאד רעד ןיא טָאה ה"ע ןיסעיל .א

 "רַאה ךָאנ ;טרַאה זיא םערוט םייהסיזנע םעד ןוֿפ זלעֿפ רעד ,) טשּפ יו רעמ
 ,טרַאּפשרַאֿפ ָאד טכַאמש סָאװ ,ןואג ןקילײה ןוֿפ ןליוו רעד רעּבָא זיא רעט

 טלטיטַאּב רע טָאה ןגעװטסעדנוֿפ ;("ןליטש ַא ןיא ףמַאק ַא ןיא טיוט ּבלַאה
 ,ונעט ןּבָאה םיא וצ רעצימע טעוװ ."גרוּבנעטורמ ם"רהמ, עמעָאּפ ןייז

 ,תונשקע עקילייה ןוא ןליוו ןטרַאה סמ"רהמ םעד רָאנ ןזיוװַאּב טָאה רע סָאװ

 רעד ןעוועג טינ זיא תונואג סמ"רהמ םעד ?ןענרעל ןיא טייקסיורג ןייז טינ
 (* .עמעט סקיוויל סע זיא רעקיצניװ ךָאנ .עמעָאּפ סניסעיל ןוֿפ טקעיבָא
 רעירֿפ ךיא ּבָאה ,קורדנייא ןיימ טיול ,זיא וויטָאמ ןייז ןוא עמעט ןייז סָאװ

 ןייז ןוא גרוּבנעטורמ ס"רהמ ןעוועג וליֿפַא טלָאװ עמעט ןייז ןעוו ('

 ןַאמרעּביל םייח יו ,ןהנעט וצ ןעוועג ךייש טינ טלָאוװ ,תונואג רעדָא השודק

 ,עמעט  ַאזַא רַאֿפ ןעמענ טרָאטעג טינ ךיז טָאה קיויײל זַא ,טהנעטעג טָאה

 ,הועודק רעמורֿפ ןיא ןוא תודמול רעשיונואג ןיא ,םיטרפ עדייּב ןיא ליױװ

 -רַאֿפ טינ ,ם"רהמ םעד ןוֿפ ןסיורדניא ןצנַאגניא ןענַאטשעג קיווייַל זיא

 ,תודמול ןייז טינ זיא תודמול סנואג םעד .ןעמענוצנָא סיא םילכ יד טגָאמ

 ןייז ןֿפַאשַאּב טנעקעג טינ טָאה רע .הנומא ןייז טינ זיא הנומא סנואג םעד

 טינ זיא רעטכיד ןייק .."דלעה ןייז טימ סנייא ןעוועג טינ זיא רע לייו ,דלעה

 ןעוו ןוא ,ןייז ןומ סע לָאז רע ןעוו ."דלעה ןייז טימ סנייא , ןייז וצ ביוחמ

 -ןײרַא טנעקעג טינ טָאה קיווייל .ה זַא ןענעקסּפ ןזומ ,רעּבירעד ,לָאז ןעמ

 םעד, לייוו ,גרוּבנעטור ןוֿפ ןואג םעד עמעָאּפ רעדָא סָאטימ ןייז ןיא ןעמענ

 רעירֿפ ןוא ,רוטַארעטיל עדעי ןעמ טלָאװ ,"הנומא ןייז טינ זיא הנומא סנואג

 ,טָאה יו ..ןענעקײלרַאֿפ ןצנַאגניא טזומעג ,רוטַארעטיל עשידיי יד ץלַא יװ

 "עג ןעד רע טָאה ?יגרעּב יױוצ ןשיױוצ, ןּבירש טנעקעג ץרפ ,רעגייטש ַא

 רעלַאיּב םעד טימ יא ,בר רעקסירּב םעד טימ יא *סנייא ןרעוו טנעק

 טינ ?"סנייא ןרעוו טנעקעג, יד ןוֿפ םענייא טימ שטָאכ ןעד רע טָאה ?ןיּבר
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 ,רעמ ךס ַא זיא סָאד זַא ,ןעזעג ןּבָאה רימ .ןרילומרָאֿפ טוואורּפעג ןיוש

 .ןענוֿפעג טָאה רעקיטירק רעטנָאמרעד רעד סָאװ ,"ףמַאק ןוֿפ עיידיא יד, יוװ

 סעצרּפ ןעוועג זיא הנומא סניּבר רעלַאיּב םעד טינ ,סבר רעקסירּב סעד
 ?ןבױלג סשַא םולש עקַאט תמאּב ןּבױלג *סדיי-םיליהת, םעד זיא .הנומא
 ַאֿפרעד רעד ףיוא ןוא החנה רעד ףיוא טיױּבעג זיא טסנוק ןינע םצע רעד
 ןצנַאגניא ןייז טינ ףרַאד ןוא ןייז וצ ביחמ טינ זיא רעלטסניק ַא זַא ,גנור
 סעּפע ךיז ןיא ןּבָאה לָאז רע זַא ,גוננעג זיא סע ."דלעה ןייז טימ סנייאג
 ןצנַאגניא ןעמענַאּב ןענעק םיא לָאז רע זַא ,ןןשטנעמ טרָאס ןסיועג ַא ןוֿפ
 ןרעסערג ַא ןוא רעלטסניק ןקיסעמלטימ ַא ןשיוצ דיישרעטנוא םצע רעד
 ןוֿפ רָאנ סעּפע ךיז ןיא טָאה רעטשרע רעד סָאװ ,םעד ןיא רשֿפא טײטשַאּב

 סענַאּב טלעוו ןימ ןייא ןוא ליֿפעגסנּבעל ןימ ןייא ןוֿפ ,שטנעמ טרָאס ןייא
 ןעטנעמ רָאנ ןטקעיּבָא רעדָא ןדלעה ענייז רַאֿפ ןכַאמ רע ןעק רַאֿפרעד ןוא)
 ןיא טָאה ריפסקעש ַא תעּב ,(עיֿפָאזָאליֿפ רעדָא עיגָאלָאכיסּפ טרָאס ןייא טימ
 -קירעדינ סעד ןוֿפ ,ןשטנעמ טרָאס ןדטי טינ-רעיש ןוֿפ סעּפע לעיצנעטָאּפ ךיז

 סיא טָאה רענייא יװ ,ייז רע ןעק רַאֿפרעד ןוא -- ,ןטסכעה םעד זיּב ןטס
 יד ,תומשנ ײלרעלַא ןוֿפ -- ,"תומשנ ןוֿפ רעֿפַאש ַא; ןֿפורעגנָא קיטכיר
 רעּבָא .עטסקיטכיל יד ןוא עטסרעטצניֿפ יד ,עטסנעוש יד ןוא עטסכעלסעה
 ןוא טינ ןעק קרעוװ ןטסערג ןייז ןיא ןואג רעשירעלטסניק רעטסערג רעד
 יד ןענייז ןדײשרַאֿפ יו ..דלעה ןייז טימ טריציֿפיטנעדיא ןייז טינ ףרַאד
 ןעד רע טלָאװ ,ןעוועג יקסוועיָאטסָאד ןעד זיא ?ווָאזַאמַארַאק רעדירּב יירד
 טַאהעג טָאה רע סָאװ ,גונעג זיא סע ,ןיינ ?ייז ןוֿפ רעדעי -- ןייז טנעקעג
 עקירעּביא סָאז .יײז ןוֿפ ןדעי ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,םעד ןוֿפ סעּפע ךיז ןיא

 טלָאװ סע ןוא -- קיטױנ טינ זיא סע .עיזַאטנַאֿפ עשירעֿפעש ןייז ןָאטעג טָאה
 -עג ןּבָאה קיטייצכיילג לָאז רעוואלסארּב ןמחנ 'ר זַא -- ,ךעלגעממוא ןעוועג
 עכעלרעדנואוו יד ןלייצרעד ןענעק לָאז רע ידּכ ,םֹּת ַא יא ,םכח ַא יא ןעו

 טַאהעג טָאה רע סָאו ,גונעג ןעוועג זיא סע .םּת ַא טימ ןוא םכח ַא טימ השעמ
 המזשנ םרעלטסניק סעד ןיא זַא ,גונעג זיא לָאמַא םֹּת ַא ןוֿפ סעּפע ךיז ןיא
 ןעק לַאֿפ ַאזַא ןיא .םולח ןייז ,לַאעדיא ןייז זיא סָאװ ,סנױזַא סעּפע ןלעֿפ לָאז
 ,םעד טימ טינ סנייא זיא סָאװ ,דלעה ַא ,טלַאטשעג ַא ,קרעװ ַא ןֿפַאש רע
 עטסכעה סרעלטסניק םעד .ןייז לו רע סָאװ םעד טימ רָאנ ,זיא רע סָאװ

 רָאנ ,רָאװ ןייז ףיױא טיוּבעג זיא סָאװ ,קרעװ סָאד טינ טֿפָא זיא גנוכיירגרעד

 ןייז רַאֿפ קורדסיוא ןַא ןענוֿפעג ןוא טכוזעג טָאה רע ןכלעוו ןיא ,קרעװ סָאד

 ,י לד
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 זיא "גרוּבנעטור ןוֿפ ם"רהמ, טלַאטשעג רעד ןיא ךיוא יו ,עמעָאּפ רעד ןיא
 -ער"ןייר יד ןסָאלשעגנייא ,ןוויטָאמ-םשה-שודיק ןוֿפ עמַאג עצנַאג יד ָאד
 ,סעומש ןכייר-סטלַאהניא םוצ ןרעהוצוצ ךיז גונעג זיא סע .ןוויטָאמ עזעיגיל
 םיא ןטײלגַאּב ייז ןעוו ,םידימלּת סמ"רהמ םעד ךיז ןשיווצ ןריֿפ סע סָאװ
 עיידיא ערַאטנעמעלע יד זיולּב טינ זַא ,ןעז וצ ,גָאצרעה םוצ געוו ןֿפױא
 רעשיטַאמַארד רעד ןיא קורדסיוא ריא טניֿפעג דנַאטשרעדיװ ןטנֿפָאװַאּב ןוֿפ
 ,םייח ,ייז ןשיוצ רעטסגניי רעד ,םידימלּת יד ןוֿפ רענייא זיולּב .עמעָאּפ
 רעד) רשא 'ר טּפיוהרעד ,םידימלּת ערעדנַא .ןיז ילּכ ןוֿפ ןזעװ ַא טכַאמ
 ןֿפרַאד ןוא טינ ןענעק ןדיי זַא ,ןסייוו ("ץבשת רעד.) ןושמש 'ר ןוא (ש"אר
 שטָאכ ,טֿפַארק רעשיזיֿפ וצ טמוק סע ןעוו ,רעקלעֿפ ערעדנַא יװ ןייז טינ
 -טסּבלעז ןוֿפ ןליצ יד ראֿפ ןצונַאּב יז ןלָאז רימ זַא ,םעד ןגעק טינ ןענייז יז
 ַאי זַא ןסעגרַאֿפ טינ רעּבָא רָאט ןעמ ןציש ךיז ןעמ זומ יַאדװַא ...ץוש
 -- ,הבנג ַא יװ ,ןגרָאּברַאֿפ ,טקעדרַאֿפ ,טגָאז רשא 'ר יװ ,ןייז זומ ןיז-ילּכ
 ..."לארשי ןוֿפ דובּכ ןיא טינ ןוא ךרּבתי םשה ןוֿפ דובּכ ןיא טינ זיא סָאד ןוא
 :טגערֿפ ןוא רעטייוו ךָאנ טייג רשא 'ר

 ?ייז יוו ןייז ןעד רימ ןענעק יצ

 ,ײז יוו ןייז ןעד רימ ןליוו יצ

 ?טנעקעג סע ןטלָאוװ רימ ןעוו דליֿפַא

 :םעד ףיוא ןייז ענייא רָאנ ןעק הבושת ַא

 .טינ ןליו ןוא טינ ןענעק רימ

 דרעווע יד זַא ,ןעגנורדעג ןיוש זיא םעד ןֿפ

 האנה ןוא הוואּת רעכעלרעּפמיײישַאב ריא טימ

 ,סרעייז זיא'ס .ייז וצ ךות עמַאס ןיא טרעהעג

 .הצקומ יז זיא זדנוא רַאֿפ

 -עג טוג ןוא, -- "ףרַאש לזיּפש ןייז טצונעג, ,עקַאט תמא ,טָאה רע
 "עקידעקערש יד ןוֿפ טינ; רע זיא ,סנטשרע לייוו ,םָארגָאּפ ןתעּב -- "טצונ
 טנהֿפיוט ןייק טינ טָאה רע רעּבָא ...רוּביצה ןמ שרֿפּת לא---,סנטייווצ לייוו ןוא
 םיא הוואת עשידיי:טינ יד רעדיוורעד זיא םיא .ףרַאש-לזיּפש םענוֿפ האנה
 ,לזיּפש םוצ ,רע טגָאז ,וצ ךיז ריר ךיא ןעוו ,לָאמ סעדעי, --- ןוא ,ןצינ וצ
 ךָאנ יו טנעה יד שַאװ'כ ןוא ,האמוט וצ טרירעגוצ ךיז טלָאװ ךיא יװ זיא
 ריא --  (םידימלּת ערעגניי יד וצ רע טהנעט) ריא ןוא .ץרש ַא ןוֿפ רירנָא ןַא
 סױרַא טזייוו ןֿפוא רעדנַא ןַא לסיּב ַא ףיוא *!םעד טימ םורַא ךָאנ ךיז טליּפש
 ,שמש ס"מרהמ םעד ,השמ 'ר לעטשנייא ןשידיײ-לענָאיצידַארט ןקיּבלעז םעד
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 ןוא ךָא זַאק :רשיה לכש ןייז ןוא ם"ּבמר ןֿפױא ךמוס ךיז זיא רעצעמע ןעוו
 "רַאֿפ רָאנ ךיז טלָאװ לארשי םע ןעוו ,זדנוא וצ ןייז טלָאװ ,השמ 'ר טגָאז ,ייוו
 .."רשיה לכש ךעלקערּב ןוא לָאטש ךעלקערּב ףיוא טזָאל

 ןוא ם"רהמ םעד "ןגױצעגּפָארַאא טָאה קיווייל זַא ,שלַאֿפ ,ןכּב זיא סע

 ַײז ,דנַאטשרעדיװ ןשיזיֿפ ןוֿפ עיידיא רעויטימירּפ רעד וצ םידימלּת ענייז

 ןוא ...ןרעהעג ייז רעכלעוו וצ ,ערעֿפס רעקיטסייג רעכיוה רעד ןיא ןּבעל עלַא

 םידמול םּתס ןוא םינואג סָאװ ,ךַארּפש יד לָאמ עלַא טינ ייז ןצונ רעמָאט
 טינ ,גנוניימ ןיימ טל ,סע זיא ,טצונעג ןּבָאה טרעדנוהרָאי ןט-12 ןוֿפ

 -ָאטסיה ןייק טינ זיא "גרוּבנעטור ןוֿפ ם"רהמ, .הלעמ ַא רָאנ ,ןורסח ןייק
 "עג םיא ןיא סיוא ךיז ןשימ סע ;סָאטימ רענרעדָאמ ַא רָאנ ,עמַארד עשיר
 *לג לגלוגמ עלַא ןענייז סָאװ ,תורוד ןוא ןטייצ ענעדיײשרַאֿפ ןוֿפ ןטלַאטש

 רעמ ,ןדייר ןֿפרַאד ןוא ייז ןדייר :רוד רעזדנוא ןיא ,טייצ רעזדנוא ןיא ןרָאװ
 ..ןוזעל רעזדנוא ,רעקיצניוװ רעדָא

 יב טרעה ןעמ ןעוו זַא ,רענעייל ענייז טלייצרעד טָאה ןַאמרעּביל םייח
 רעד זַא ,ןעניימ טנעקעג ןעמ טלָאװ .גָאצרעה םוצ דייר סמ"רהמ םעד ןקיווייל

 ןַאמרעּביל טָאה ,לייצרעד ןענעק וצ סָאד ידּכ .עשר םעד טֿפנח ם"רהמ
 רעד סיוא טיירש "!ןייז ליטש; :תורוש עצרוק ייווצ טסקעט ןוֿפ ןסירעגסױרַא
 ךָאנ רערעמ ןיּב ךיא, :טרעֿפטנע ם"רהמ רעד ןוא ,ם"רהמ םוצ גָאצרעה
 ..רעשרעה ןרַאֿפ ךיז טקירעדינרעד ,סע טסייה ,ם"רהמ רעד ."ליטש יו
 טָאה רע .גָאצרעה רעד טינ -- רעּבָא ,ןַאמרעּביל טשטייטעגסיוא סע טָאה ױזַא

 רע ,היארהו .רעֿפטנע סמ"רהמ םעד ןוֿפ םזַאקרַאס ןרעטיּב םעד טליֿפרעד
 רעד טֿפור ,טגייוש ם"רהמ רעד זַא ןוא "?בריןדיי רעד טניימ סָאװ; :טגָאז
 "רעה רעד ,עשר רעד .*ךערֿפ טגייווש סַאגנדיי ןוֿפ בר רעד; :סיוא גָאצרעה
 סבר-ןדיי םעד ןוֿפ ("הּפצוח סע זיא םיא ייּב) ץלָאטש םעד טליֿפ ,גָאצ
 םעד ןוֿפ טָאה גָאצרעה רעד .ןרעֿפטנע ןלעװ טינ ןייז ןוֿפ יו ,ןרעֿפטנע
 ףיוא .הזעה ,טרעקרַאֿפ ,רָאנ ,הֿפינח טינ טרעהעגסױרַא רעֿפטנע סמ"רהמ
 סַאגנדיי ןוֿפ בר רעד ךיוא ןוא ,עניימ ןענייז ןדיי עגיה יד: :רעטרעו ענייז
 יװ) רעהעג'כ :טרעֿפטנעעג קידריוו םיא ם"רהמ רעד טָאה ,"רימ וצ טרעהעג
 םעדיטָא ."םענייק וצ רעמ ןוא טלעוו רעד ןוֿפ רעֿפעשַאּב םוצ (ןדיי עלַא
 ךיז רע טָאה ױזַא טקנוּפ .טנָאמרעד טינ רעקיטירק סקיווייל טָאה רעֿפטנע
 :רשא דימלּת ןייז וצ רעטרעװו סמ"רהמ םעד ןוֿפ קידנסיוו טינ טכַאמעג
 ,דנַאל וצ דנַאל ןוֿפ ,דנַאל וצ דנַאל ןוֿפ :ןוז ןיימ ,ןעשעג סע טעװ ױזַא...,
 רעקיטירק רעד ןעוו .*דנַאל רעזדנוא תמא ןַא ףיוא ןעמוק טעוו'ס ןענַאװ זיּב
 ןיא זַא ,ןטכַארטסיױא טנעקעג טינ רע טלָאװ ,טרירָאנגיא ןּבָאה טינ סע לָאז
 "תולג ןטנענַאמרעּפ ַא סעּפע ןוֿפ עיידיא יד טרירטסנָאמעד טרעוו עמעָאּפ רעד

} 465 { 



 רעקיטירק סקיווייל ."רעֿפסַאהַא; ןעמָאנ םעד ןגעוו גנוקרעמַאּב ןייא ךָאנ ןוא
 "רעֿפסַאהַאק טרָאװ םעד ןוֿפ רוקמ רעטלַא רעד זַא ,ןזיוועגנָא קיטכיר טָאה
 ,"רעֿפסַאהַאפ זיא עדנעגעל רענעי טיול זַא ןוא ,עדנעגעל עכעלטסירק ַא זיא
 -סיוא טָאה רע סָאװ .*ןטלָאשרַאֿפ, ןוא "קידניז, ,דיי רעקידנרעדנַאװ רעד
 ןוא ןדיי ןּבָאה טרעדנוהרָאי ןט-19 ןיא ןיוש זַא -- זיא ,ןלייצרעד וצ ןטימעג
 ײלרעלַא ןיא ןצונ וצ ןּבױהעגנָא ,לארשי יאנוש רָאנ טינ ,טניײרֿפ-ןדיי

 ןיא רָאנ ,ןויטַאגענ ןיא אקווד טינ ןוא -- ,רעֿפסַאהַא ןעמָאנ םעד ןכַארּפש
 טרָאװ סָאד ךיוא טָאה ,רעטרעוו ערעדנַא ךס ַא יװ .ןיז ןוויטיזָאּפ-ךיוה ַא
 ,ךיז טײטשרַאֿפ ,זיא סע ןוא ,עיצולָאװע עסיוועג ַא טכַאמעגכרוד "רעֿפסַאהַא ,

 -רעֿפסַאה יד טריֿפעגנײרַא טָאה קיווייל סָאװ ,םעד ןיא דניז םוש ןייק ָאטינ

 יקיּבייא ןוא ןקידנדייל-קיּבייא ,ןקיּביײא םעד ןוֿפ לָאּבמיס ַא יװ ,טלַאטשעג

 .ןדיי ןקידנֿפָאה

 "דלַאונרעפ ןיא הנותח יד, ח

)1949 -- 1947( 

 -ייל .ה ןדַאלעגנייא סערגנָאק-טלעװ רעשידיי רעד טָאה 1946 גנילירֿפ

 -ילגטימ עקירעּביא יד) עיצַאגעלעד-רוטלוק רעד ןוֿפ דילגטימ ַא ןייז ןקיוו

 ןירעגניז יד ןוא תרֿפא לארשי טעָאּפ רעשיאערּבעה רעד :ןעוועג ןענייז רעד

 ייד יד ןיא הטילּפה-תיראש רעד וצ טקישעג טָאה רע סָאװ ,(רעווייש ַאמע

 -יא ןרָאֿפעגמורַא קיווייל זיא ןכָאװ ףניֿפ-ריֿפ ןוֿפ ךשמ ןיא .ןרעגַאל עשישט

 ענָאז רענַאקירעמַא רעד ןיא ןדיי ענעּבילּבעג-ןּבעל יד ןוֿפ ןרעגַאל יד רעּב

 טריֿפעג רע טָאה ןרעגַאל קילדנעצ ןּבלַאהטרעדנַא ןַא ןיא .דנַאלשטיײד ןוֿפ

 יוצ ,הטילּפה תיראש רעד ןוֿפ סרעײטשרָאֿפ עטסנדישרַאֿפ יד טימ ןסעומש

 .סעיצקעל ןטלַאהעג ,רעדיל ייז רַאֿפ טנעיילעג ,ןּבעל רעייז וצ ךיז טקוקעג

 ענייז טנכײצרַאֿפ טָאה רע ואוו ,ךוּבגָאט ַא טריֿפעג רע טָאה טייצ עצנַאג יד

 "וינ ןיא רעירֿפ טכעלטנֿפערַאֿפ סע טָאה רע .ןעגנוּבעלרעּביא ןוא ןקורדנייא .

 תיראש רעד טימ; -- ךוּב רעדנוזַאּב ַא ןיא ךָאנרעד ןוא ,"גָאט, רעקרָאי

 ,גַאלרַאֿפ-ָאקיצ ןכרוד דנָאֿפ-ײליּבוי קיווייל .ה ןוֿפ ןּבעגעגסױרַא) "הטילּפה

 ידנעצ סקעז ,דלַאּב ןיוש ,ענעגנַאגעגכרוד עניימ עלַא טימ,, .(1947 ,קרָאיוינ

 "גָאט ענייז קורד םוצ קידנטיירגוצ ,ןּבירשעג רע טָאה -- ,ןּבעל רָאי קיל

 ןוֿפ גנורַאֿפרעד רעשירעּביירש רעצנַאג ןיימ טימ -- ,ןעגנונעכײצרַאֿפ-ךוּב

 יַאֹּב טינ שירעּביײרש ןֿפוא םושּב ןעק ךיא זַא ,ךיא ליֿפ רָאי קיצרעֿפ רעּביא

 רעזדנוא ןוֿפ ןרעגַאל יד ןיא עז ןוא ןעזעג ּכָאה ךיא סָאװ ,סָאד ןשרעה

 רעקיטולּב רעד ףיוא הטילּפה תיראש רעטרעדורעצ-המשנ ,רעכעלקילגמוא
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 ןעמענַאּב טינ ךיא .ןעק ץלַא ןוֿפ רעמ ...דנַאלשטייד ןוֿפ דרע רענעטלָאשרַאֿפ
 רעד ןוֿפ דילגטימ רעטסנעלק רעדעיַא סָאװ ,ןדייל ןוֿפ םוכס ןצנַאג םעד
 ןּברק ןשידיי ןטסדנימ םעד ןגעקטנַא .טכַאמעגכרוד טָאה הטילּפה תיראש

 זיא רע סָאװ ,ליֿפעג-דלוש ןייז ."ןיילק ןוא קיטכעמנָא ,ךַאװש ךיז ךיא ליֿפ

 טקירדעגסיוא רעירֿפ טָאה רע סָאװ ,ליֿפעג סָאד ,ןעוועג טינ עקנילּבערט ןיא

 יַאֹּב ךיז טָאה רע ןעוו ,ןעור טזָאלעג רעקיצניװ ךָאנ םיא טָאה ,רעדיל ןיא

 -עגַאּב עקיזָאד יד .ןעוועג טרָאד ןענייז סָאװ ,יד טימ םינּפ"לא-םינּפ טנגעג

 טֿפיטרַאֿפ טָאה יז .גנוטיידַאּב רעדנַא ןַא ךָאנ טַאהעג םיא רַאֿפ טָאה שינעג

 זוֿפ ןּבעל ןטסקינייװעניא ןרַאֿפ זיא ךַאז ןייק זַא ,ןייזטסואווַאּב סָאד םיא ןיא

 רעד ןלעטשוצנגעקטנַא ךיז טײקיאעֿפ יד יו ,קיטכיו ױזַא טינ טציא ןדיי

 ..םוקמוא ןוא הדירי רַאֿפ ארומ

 יַאּב טָאה רע סָאװ ,הטילּפה תיראש רעד ןוֿפ ןרעגַאל עלַא יד ןשיווצ

 הטילּפה תיראש יד ואוו ,דלַאװנרעֿפ ןיא רעגַאל רעד ךיוא ןעוועג זיא ,טכוז

 עניילק ַא .*סַאג קיווייל .ה? -- ןעמָאנ ןייז טימ סַאג ַא ןֿפורעגנָא ,בגא ,טָאה

 רעדלַאװנרעֿפ רעד ןיא סנירָאטײנ עגנוי ןוֿפ גנולייטטימ עטכירעגמוא ןוא

 ןרעדנוזַאּב ַא רָאג םיא ףיוא טכַאמעג טָאה יירעדיינש-ןעורֿפ רַאֿפ לושכַאֿפ

 םעד ,טגָאזעג סנירָאטיײנ יד ןּבָאה ,טסעג עּביל יד ןזיײיװַאּב רימָאל, .םשור

 .טשודיחרַאֿפ ןָא ייז ןקוק רימ, ..."רעדיילק ענעדייז ערעזדנוא טימ קנַארש

 ןעניימ רימ ,"הטילּפה תיראש רעד טימ, ךוּב םעניא קיווייל טלייצרעד

 טנֿפע ןירעטלַאװרַאֿפ יד .טינ ןסַאּפש ייז .ןיינ רעּבָא .זדנוא ןוֿפ ןסַאּפש יז זַא

 סקעז ןגיוא יד ןיא זדנוא טכייל ַא ןּביג סע ןוא ,קנַארש ַא זדנוא רַאֿפ ףיוא

 "ייטשוצ-הלּכ רעויטקעלָאק רעזדנוא זיא סָאד , .רעדיילק-הּפוח עגנַאל עסייוו

 עלַא ןוֿפ ןגיוא יד ןיא ןוא .לכײמש-דיירֿפ ַא טימ ןירעטלַאװרַאֿפ יד טגָאז ,רע

 סָאװ ,לדיימ סעדעי .לרעײֿפ רעדנוזַאּב ַא ןָא ךיז טדניצ םורַא ךעלדיימ

 י- גָאז ַא טיג ייּברעד רעצעמע ...דיילק-הּפוח ַא טמענ ןוא טמוק הנותח טָאה

 ףיוא ןּתוחמ ַא זיא רעגַאל רעצנַאג רעד, :שילָאּבמיס טגנילק גָאז רעד ןוא

 רָאּפ ַא ןיא .,,(215 -- 215 ז"ז) "זדנוא ייּב רָאֿפ טמוק סָאװ ,הנותח רעדעי

 טקנוּפ-סגנַאגסױא רעד ןרָאװעג דָאזיּפע רעניילק רעדיטָא זיא םורַא רָאי

 יאּפ עשיטַאמַארד ,"דלַאװנרעֿפ ןיא הנותח יד, עירעטסימ-עמַארד רעד ןוֿפ

 טענוֿפ ןּבעגעגסױרַא ,1949 -- 1947 ןיא ןּבירשעג) סענעצס ףלע ןיא עמע

 .(1949 ,קרָאיזוינ ,גַאלרַאֿפ-ָאקיצ ןכרוד רּבחמ

 ןוֿפ הנותח ַא -- "דלַאװנרעֿפ ןיא הנותח יד ,, -- ןיילַא ןעמָאנ רעד ןיוש

 ,טרָאד הנותח עטשרע יד -- רעגַאל-יּפ-יד, ןשישטייד ַא ןיא עזָאלמייה ייווצ

 ױזַא םּתס סעּפע טינ זיא ,"קירּבַאֿפ-טיױט, ַא ןעוועג זיא טשרע ןטכענ ואוו

 טָאה סע ואוו .טרָאד זַא ,הרושּב ַא ,לָאּבמיס ַא ,ןכייצ ַא זיא סָאד ;החמש ַא
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 טּבייה ,גנוטכינרַאֿפ ,גנולֿפײװצרַאֿפ ,גנוקינייּפ ,טייהקנַארק ,טנלע טשרעקעג

 "ידיי סָאד ...גנוּבעלֿפױא ןוֿפ ,גנואיינַאּב ןוֿפ ,גנוזענעג ןוֿפ סעצָארּפ ַא ןָא ךיז

 ןוא ןּבעל לָאז קלָאֿפ עשידיי סָאד -- ןרָאװעג טעגרהעגסיוא זיא קלָאֿפ עש

 ףעיידעג
 יד .גנוֿפַאש רעשיטַאמַארד רעד ןוֿפ ןעמָאנ רעד זדנוא טלייצרעד סָאד

 עלַא ןענייז ייז .סעּפע ךיוא זדנוא ןגָאז ענָאסרעּפ סיטַאמַארד יד ןוֿפ ןעמענ

 ,לַאֿפוצ ןייק טינ רעכיז זיא סע ןוא ,הטילּפה תיראש רעד ןוֿפ ןדיי טעמּכ

 ,הרש ,בקעי ,קחצי ,םהרבא ךיז ןֿפור ,ןעמענ ןּבָאה עכלעוו ,ייז ןוֿפ יד סָאװ
 -ףעמענ עקיּבײא ,עטלַא ..תוהמא ןוא תובא יד ןוֿפ ןעמענ ...האל ,הקבר
 טֿפור ןעמ יו טינ ןסייוו עקימורַא יד סָאװ ,ןענָאזרעּפ יד ןשיווצ -- רעטייוו

 חישמ -- טילפ רעגנוי ,איבנה והילא -- טילּפ רעטלַא :ךיז ןעניֿפעג ,ײז

 ַא ,רענלעז רעטנַאקַאּבמוא ןימ ַא סעּפע) דיי רעטנַאקַאּבמוא רעד ,ונקדלצ

 טֿפול יד ןָא ןליֿפ סָאװ ,יד ןשיוצ ןוא .(רבק ַא ךיז רַאֿפ טכוז סָאװ ,גודה

 ךיז ןעניֿפעג ,טינ ייז טעז ןעמ שטָאכ ,"דלַאװנרעֿפ ןיא הנותחג רעד ןוה

 :יײז ןוֿפ יירד ןענייז קיטכיוו סרעדנוזַאּב רָאג ...ענעמוקעגמוא ןוֿפ ןטלַאטשעג

 ןוֿפ ױרֿפ רענעזעװעג רעד ,ןהרש רענעמוקעגמוא רעד ןוֿפ טלַאטשעג יד

 ןּבָאה וצ הנותח טציא ךיז טיירג ןוא ןּבילּבעג ןּבעל זיא רעכלעוו ,ןעמהרבא

 ,לארשי גורה םעד ןוֿפ ױרֿפ רענעּבילּבעג-ןּבעל רעד ,רעטיױוצ רעד הרש טימ

 ןטלַא ןטימ גנורירַאּב ַא ךרוד סָאװ ,ןדיי םענעמוקעגמוא ןטנַאקַאּבמוא םעד

 .ךיז רַאֿפ רבק ַא ןכוז ךיז טזָאל ןוא ףיוא רע טייטש ,ןאיבנה והילא ,טילפ

 -עגמוא רעד ןוֿפ דניק ענעמוקעגמוא סָאד ,קחצי זיא טלַאטשעג עטירד יז

 וצ ןעמוק עלַא יז ...ןעמהרבא םענעּבילּבעג"ןּבעל םעד ןוא ןהרש רענעמוק

 -ניא ןעמוק ייז .דלַאװנרעֿפ ןיא הנותח סרעטייווצ רעד הרש ןוא סמהרבוז

 .ענעמוקעגמוא ערעדנַא עלַא טימ םענייא
 ארומ ןוֿפ ערעֿפסָאמטַא ןַא זיא'ס ,ךעלמייהמוא ייז בילוצ זיא הנותח יד

 ןייזטסואווַאּב ןייז ןיֿפ שינעֿפיט רעד ןיא סָאװ ,ןתח רעד ,םהרבא .דחּפ ןוא

 סנדייּב רעייז ךיוא יװ ,הרש ,ױרֿפ עטנערּברַאֿפ ןוא עטזַאגרַאֿפ ןייז טּבעל

 -דלוש ַא טָאה -- ,סיצַאנ יד ןוֿפ ןרָאװעג טקיניײּפרַאֿפ זיא סָאװ ,קחצי ןוז

 ריא ןגעק קידלוש ךיז טליֿפ ױזַא טקנוּפ ;ןעור טינ םיא טזָאל סָאװ ,ליֿפעג

 ךיז טליּפש רעצרעה ערעייז ןיא ...עטייווצ יד הרש הלּכ יד גורה םעד ןַאמ

 "עג רעשידיי רעצנַאג רעד ןוֿפ עמַארד יד יא ,עמַארד ענעגייא רעייז יא

 ףוס ןשיװצ ,גנונעֿפָאה ןוא גנולֿפײװצראֿפ ןשיווצ לגנַארעג רעד -- עטכיש

 ןכעל סָאד ,שואי ןרעּביא טריֿפמואירט גנונעֿפָאה יד ןוא ...ּבױהנַא םטיינ ןוא

 ..טיוט םעד רבוג זיא
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 .ןעמוקקירוצ רימ ןלעװ עירעטסימ רעד ןוֿפ סולש ןקיטכיל םעדיטָא וצ

 לייטנא ןַא ןעמענ סָאװ ,יד ןוֿפ לטעצ םצע רעד זַא ,ןגָאז ךיא ליוו לייוורעד
 טינ ,עמַארד עכעלטנייועג ןייק טינ זיא'ס זַא ןָא טגָאז ,עמַארד רעד ןיא
 "ייל ייּב ןעניֿפעג רימ סָאװ ,םזילַאער ןלעטּבוס טרָאס םעד ןוֿפ עמַארד ןייק
 -ץעָאּפ עשיטַאמַארד ַא זיא'ס ,ןיינ ."ּפַאש, רעדָא "סעטַאמש, ןיא אֿפוג ןקיוו
 סנייא זיא'ס .סָאטימ רעדָא עירעטסימ ּבלַאה ,עמַארד ּבלַאה זיא סָאװ ,עמ
 רעד, טרעהעג םיא וצ סָאװ ,סקיוויל קרעוװ עשיטַאמַארד לקיצ םענעי ןוֿפ
 ."עידעמָאק-הלואג, יד רעדָא "םלוג

 ָאֹּפ עשיטַאמַארד יד ןוֿפ שרעדנַא ךָאד זיא "דלַאװנרעֿפ ןיא הנותח יד;
 סָאװ ןוא ףָאטש ןשירָאדנעגעל ַא ףיוא טריזַאּב ןייז וצ סיוא ןעעז סָאװ ,סעמע
 ,רעקידנֿפַאש-סָאטימ ,רענעגייא סטעָאּפ םעד ןוֿפ ןטקודָארּפ ייז ןענייז ךוּת ןיא
 -ַאש רעשיטעָאּפ-שיטַאמַארד רעיינ סקיווייל ןוֿפ לַאירעטַאמ רעד .עיזַאטנַאֿפ
 רעטשרע רעד ןיא) גָאלָארּפ םעניא טגָאז ןײלַא רעטכיד רעד יוװ ,זיא גנוֿפ
 רעד ייּב רעגַאל ַא ןיא טליּפשעגּפָא ךיז טָאה סָאװ ,השעמ ַא; -- (ענעצס

 בָאה השעמ יד .דרע רעשישטייד רענעטלָאשרַאֿפ רעד ףיוא הטילּפה תיראש
 תמאּב ןענייז סע ןוא ."רעקינָארכ:רעגַאל ַא ,"יּפ-ידא ַא ןוֿפ טרעהעג ךיא
 סָאד ןוא -- עשילַאקינָארכיןייר ליּפש-רעטַאעט ןשיגַארט םעדיטָא ןיא ָאד

 -מיס ,ןעמונעג ןצנַאגניא ,ליּפש סָאד זיא ךָאד .ןטנעמעלע עשיטסילַאער טניימ

 ףיוא ןריֿפסױא ןגעוו טדערעג טינ ןיוש) ןענעייל סע ףרַאד ןעמ ןוא שילָאּב
 טֿפור טסיזמוא טינ .סָאטימ םענרעדָאמ ַא רעדָא עירעטסימ ַא יוװ (עניּב רעד
 םוצ ייס ,ּבױהנָא םייּב ייס ףיוא טערט סָאװ ,רעקינָארכ םעד רעטכיד רעד

 יד .רענָאיזװ א -- רעקינָארכ ַא זיא סָאד .האור .עמַארד רעד ןוֿפ סולש
 ןוֿפ רענעיל רעד יװ ,רענעייל ריא ךיוא .עיזיוו עשיטעָאּפ ַא זיא עמעָאּפ

 ןעז וצ לגוסמ ןייז זומ ,סעמַארד עשירָאטסיה-שירַאדנעגעל סקיווייל עלַא
 ..ןטעטילַאער עלַאער-רעּפוס ןעמענוצֿפױא קיאעֿפ ןייז זומ ,ןעגנואעז

 רעד ןוֿפ לוק ַא זַא ,(גָאלָארּפ ןיא) טלייצרעד ןיילַא רעקינָארכ רעד
 טָאה רע ןוא ,לוק סרעטכיד םעד זיא סָאד ,םיא וצ ןעגנַאגרעד זיא טייוו

 :טריטסעגוס םיא

 ,טינ ןעעז ערעדנַא סָאװ ,רעדיוו ןעז

 ,ןײרַא ןגרָאמ ןיא רעֿפיט ןעגנירדניירַא

 ,ןײרַא טנייה ןיא סגעווקירוצ ףיוא ןגרַאמ ןֿפ

 ןײירַא ןטכענ ןיא רָאג טנייה ןוֿפ -- שודיח -- ןוא

 -עעשעג-טייצ ןוֿפ גנונעכײצרַאֿפ :שטייט רעד ךעלטנייוועג זיא קינָארכ
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 .רעּביא ןַא ןוֿפ גנוריזיטַאמַארד יד זיא "דלַאװנרעֿפ ןיא הנותח יד, .ןשינ
 רעזדנוא זיא טרּפ ןקיטכיו םעד ןיא רָאנ טינ ןוא .שינעעשעג רעכעלטייצ
 ךָאנ ריא ןיא ָאד זיא סע .סעקינָארכ ערעדנַא עלַא ןוֿפ שרעדנַא "קינָארכ;

 -ייל טכַאמ ,רעקינָארכ ןכעלטנייועג םוצ ךוּפיהל .טײקשרעדנַא רעדנַא ןַא
 יז .טנכײצרַאֿפ רע סָאװ ,ןשינעעשעג יד ףיוא שוריפ ַא רעקינָארכ סקיוו

 ןעמ טמענַאּב ,טלייצרעד רע סָאװ ,ןשטייטסיוא ןייז ןוֿפ גנוטיידַאּב עֿפיט
 .גנולייצרעד רעצנַאג רעד טימ טנעקַאּב ךיז טָאה ןעמ יו ,םעד ךָאנ טשרע
 רעד ןוֿפ ְךוּת םעד ןיא העידי לקיטש ַא ןיוש ןּבָאה רימ יוו ױזַא רעּבָא
 סעד ןוֿפ רקיע םעד ןרעהסיוא ךיילג רימ ןענעק ,"דלַאװנרעֿפ ןיא הנותח;

 לָאז רע זַא ,טגָאזעג םיא טָאה רעטכיד רעד ,בגא) רַאטנעמָאק סרעקינַארכ
 ןטסקיטיונ םעד -- רליע םעד יו רעמ טינ ןּבײרשרַאֿפ ןוא ןייז טיהעגּפָא;
 טדָאש ..."טרָאװ ןייז ןיא ןייז לָאז םוצמצ ןוא ...ןּבעל ןוֿפ ןוא טיוט ןוֿפ רקיע
 ןוא ,רקיע םעד ןענעײלוצסױרַא ןכוז ןלָאז ,סרענעייל יד ,רימ ךיוא זַא ,טינ

 .(רעקינָארכ םענוֿפ שוריּפ ןֿפױא שוריּפ רעזדנוא ןיא ןייז לָאז סוצמצ

 -- ןשטנעמ םעז ןסיוא (גנולייצרעד ןייז טימ) זיא רע

 לָאז רע זַא (* ,ןעמעשרַאֿפ וצ ןטייקיּבייא עלַא ףיוא
 ןרענגיל וצ לָאמ עלַא רַאֿפ ןרעהֿפױא לָאמנייא ןיוש

 ;ןגרָאמ, ,"טֿפנוקוצ רעטרעוו ענייש ענייז טימ
 ,ײרערַאנּפָא טינ ּביױא ,"ןגרָאמ, זיא סָאװ לייו
 .ןטכענ םוצ טַאררַאֿפ ןוא גנושלעֿפ ,גנולדניױושַאּב
 .ןגרָאמ םענוֿפ ןיז ילּכ רעד זיא סָאד -- גנוסעגרַאֿפ
 ,היח עטלעטשרַאֿפ ַא -- טֿפנוקוצ ,ןיז-ילּכ רעסואימ ַא
 .טײהנעגנַאגרַאֿפ רעד ןוֿפ טולּב סָאד סױרַא טגױז סָאװ
 ןגרָאמ טימ טַאז רעּביא ,טֿפנוקוצ יד ,ןַא ךיז טסע יז

 .טטייד-יצַאנ ַא יװ

 ,ןקַאּב יד ןָא ךיז טּברַאֿפ ,ןפיל יד ּפָא ךיז טשיוו ןוא
 ,סױרַא םוהּת-לגיפש ַא ןוֿפ יו ,סױרַא טצנַאלג ןוא

 .ץַאק עמורֿפ ,עטצָאלגרַאֿפ ַא -- טשרמולּכ העונצ ַא

 טָאװ ,רעווָאנַאה עטָאנ ןתנ ןוֿפ קורדסיוא ןטמירַאּב םוצ עיזולא ןַא (

 ."שטנעמ ןימ םעד ןעמעשרַאֿפ  טלָאװעג טינ טָאה
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 ןימ-שטנעמ רעד יו ,טֿפנוקוצ יד ,יז זיא ַאזַא ָאי ָאי

 טנייה ןוֿפ

 .רעגַאּב ןייז ןיא יז טמולחרַאֿפ ןוא יז טכַארטרַאֿפ

 ּביוא ,ךיוא זיא ַאזַא ,ןימ-ןשטנעמ ןצנַאג םענוֿפ טֿפנוקוצ יד זיא ַאזַא

 -- טֿפנוקוצ עשידיי רעזדנוא -- .,קיטכיר רעקינָארכ םעד ײטשרַאֿפ ךיא

 ייעיידיא-חישמ רעזדנוא

 סָאטימ-חישמ םעד טציא טמענַאּב טעָאּפ רעקידנֿפַאש-סָאטימ רעזדנוא
 ןעוועג חישמ זיא רעירֿפ .ןעמונַאּב רעירֿפ םיא טָאה ןײלַא רע יו ,שרעדנַא
 ,רעקיטכיר רעדָא ,ןעמוקעג טינ ("םלוג ןיא,) רע זיא .תומילש -- םיא רַאֿפ
 -קירוצ םיא טָאה ןיילַא ל"רהמ .ןעמוקעג זיא רע יװ ,םעד ךָאנ קעװַא קירוצ
 ;ןֿפלָאהעג טינ ןּבָאה תושקּב (סאיבנה והילא) סרעלטעּב ןטלַא םעד .טקישעג

 .רעלטעּב ןטלַא םוצ טגָאזעג ל"רהמ טָאה ?זדנוַא רַאֿפ ןָאט רע ןעק סָאװ;
 ףיוא טזָאלעגסיוא ןיוש טלעוו יד טָאה יצ, "?זדנוא רַאֿפ ןָאט רע ןעק סָאװ;

 טינ ןעוועג טינ ךָאנ זיא רוד רעד *?ןֿפָארטש עלַא ,תועשר עצנַאג ריא זדנוא
 יעמוק לָאז סע זַא ,ןעוועג יואר טינ רע זיא ...בייח ולוּכ טינ ןוא יאּכז ולוּכ

 :טגָאזעג טָאה ל"רהמ ...ץק רעד

 ..שינעקנעּב ןיז ףיט רע לָאז ןקיטשרעד

 ,תווטר ןיימ רעטנוא ןטירוצ ַא בָאה ךיא

 ,רעטצניֿפ ןייז געמ סָאװ ,רעקיצנייא רעד

 ..טולּב רַאֿפ טולּב ןסיגרַאֿפ געמ סָאװ

 טלעוו יד טרעוװ טינ זיא רעֿפָארטשַאּב רעדנַא ןייק

 ..רעצישַאּב רעדנַא ןייק -- לייורעד רימ ןוא

 -ָאק-הלואג, רעד ןיא ..םלוג רעד -- ןעמוקעג זיא ןחישמ טָאטשנָא ןוא

 -עג סָאד טגניז קלָאֿפ עצנַאג סָאד תעּב ...רעּבָא ,ןיילַא חישמ טמוק "עידעמ
 טינ זיא ןײלַא רעזיילסיוא רעד :טימ טינ לאוג רעד טגניז ,הלואג ןוֿפ גנַאז

 זיא ,ײרֿפ זיא רע ןמזילּכ ןוא ,ךָאנ טּבעל ןוילּת רעד ...ןרָאװעג טזיילעגסיוא

 -- הגשה-חישמ עקידרעירֿפ סקיווייל ןעוועג זיא סָאד ...ןטייק ןיא --- חישמ
 -טֿפנוקוצ ַא ןעוועג טלַאטשעג-חישמ ןייז זיא ,אליממ .תומילש ןוֿפ הגשה יד

 :ײקיזומ-טֿפנוקוצ ...טלַאטשעג

 והילא) טילּפ רעטלַא רעד ואוו ,הנותח יד ,"*דלַאװנרעֿפ ןיא הנותח יד.
 ויא -- ,סרעריֿפרעטנוא ןענייז (ונקדצ חישמ) טילּפ רעגנוי רעד ןוא (איבנה

 טניימ סָאד סָאװ ,טלעוו רעטקעֿפרעּפ ַא ףיוא ןטרַאװ םעד ןגעק טלָאװער ַא
 ּפָא יז טשיװ, ,"דרָאמ טימ ךיז קידנסענָאג סָאװ ,טֿפנוקוצ רעד ףיוא
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 י" ןיא ץעגרע ךיז טלַאהַאּב ןוא -- "ןקַאּב יד ןָא ךיז טּברַאֿפ ,ןּפיל יד
 ...בוט ולוּכש םוי ןֿפױא קידנטרַאװ ,סנקלָאװ

 רעד, ףיוא טכַאמ רעקינַארכ רעד סָאװ ,שוריּפ ןֿפױא שוריּפ ןיימ ּביוא
 -הלואג רעדנַא ןַא טציא טעָאּפ רעד טָאה ,קיטכיר זיא "דלַאװנרעֿפ ןיא הנותח
 הלואג רעד ןוֿפ סנ םעד רעמ טינ טעז רע .עקידרעירֿפ יד טינ ,גנואעז
 רע (ןייז-ילּכ רעסואימ ַא -- גנוסעגרַאֿפ זיא ןייז-ילּכ ןייז) ןגרָאמ םעד ןיא

 ַא ןוֿפ ןּבעל סָאד זיא סָאװ ,תומילש ןוֿפ ןּבעל םעד ןיא טינ רעמ םיא טעז
 .טֿפנוקוצ -- רעשירעלדניווש ַא ,רעשירערַאנּפָא ןַא רָאג רשֿפא ןוא -- רעטייוו
 טינ סנ רעד ןיא סָאד ןוא -- ,ןעשעג ,זדנוא רע טגָאז ,טציא זומ סנ רעד
 .ןבעל רעטייוו ןוֿפ ,ןּבעל ןוֿפ טושּפ רָאנ ,ןּבעל ןטקעֿפרעּפ ןוֿפ

 ,טנערּברַאֿפ ,טכַארּבעגמוא ןרעוו ,ךיא עז ,ןענָאילימ

 סױרָאֿפ ףיוא ךיא עז עגר רעּבלעז רעד ןיא

 -- הּפוח ַא וצ ןטיירג ןזײ לטשער ַא

 .."יפ-יד. ןוֿפ רעגַאל ַא ןיא הּפוח עטשרע ןַא

 ןדיי ןטנערּברַאֿפ ַא ןוֿפ טױט סםעד זומ ךיא

 ,הנותח ַא ןוֿפ החמש רעד טימ ןדניּבנעמַאזוצ

 ..עירָאטַאמערק ַא ףיוא ןלעטש הפוח ַא

 ןעוו ,טייצ ַא ןיא ,ןקירּבַאֿפ-טױט ןוא סעירָאטַאמערק ןוֿפ טייצ ַא ןיא

 ןּכעל --- ןינע ןַא ןײלַא ןּבעל זיא ,?טנערּברַאֿפ ,טכַארּבעגמוא ןרעוו ןענָאילימ,
 -טנייועג ַא זיא ןטייצ עכעלטנייוועג ןיא הּפוח ַא ןלעטש ...ןגעוו ןּבעל ןוֿפ

 -ַאמערק ַא ףױא ןלעטש הּפוח ַא -- זיא שרעדנַא רָאג ,שרעדנַא ;ךַאז עכעל
 -ןּבעל יד ..(* הלואג ןוֿפ םתוח םעד ךיז ףיוא טגָארט הּפוח ַאזַא .עירָאט
 הּפח רעד וצ ןעיג (עטייוצ יד הרש ןוא םהרבא) הלּכ"ןתח ענעּבילּבעג

 זיא'ס ;קערש ןוֿפ ליֿפעג ַא טימ ,דלוש ןוֿפ ליֿפעג ַא טימ --- תמא זיא סָאד --

 ,ענעמוקעגמוא טימ -- הנותח עשיגַארט קיטֿפַאהנקסעטָארג ַא ,עשיגַארט ַא
 ץנעּבילּבעג ןּבעל ןוֿפ הנותח ַא .הנותח ַא -- ךָאד ,םינּתוחמ-טּפיוה יו

 ןוֿפ הכרּב רעד טימ הנותח ַא ;ענעמוקעגמוא יד ,עטיוט יד ןוֿפ םּכסה ןטימ
 ןליּפש) ...ונקדצ חישמ ,טילּפ ןגנוי םעד ןוא ,איבנה והילא ,טילפ ןטלַא םעד

 -ַאֿפ זיא הלואג ןוֿפ גנושטייטסיוא ןימ ַאזַא ףיוא ןשינערעהוצנָא ןַא ('

 ט"שעב רעד טדער טרָאד .ײתואלֿפה ץק, גנולייצרעד סרעלקעס .ה ןיא ןַאר

 עטשרע יד .(הלואג רעד ןיא ּפערט ,תוגרדמ) "לארשי תלואגּב תוגרד , ןגעוו

 תולג ןיא ךָאנ זיא רע ןעו ,ןשטנעמ ןשידיי סעד ןזיילסיוא זיא הגרדמ
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 טגַעו ,סרעליּפשיוש רָאנ טנעקעג ןטלָאװ -- רעטַאעט ןיא -- הנותח ַאזַא
 טָאוװ ,ַאזַא -- ,עירעטסימ עשיטסילַאער ַא ,עירעטסימ ַא ןליּפש וצ יװ ןסייוו

 ,(..לַאער זיא יז רעמ סָאװ ,קידתודוס רעמ ץלַא זיא

 'זנטקינײּפרַאֿפ ,םמהרבא ,סנתח םעד ,ןהרש טּפיוהרעד ,ענעמוקעגמוא יד
 .ןטזוצוצ -- !טכייל טינ יװ ,יוא -- טכייל טינ זיא ,ױרֿפ רעטנערּברַאֿפ ןוא

 א רַאֿפ ןהרש עטייוצ ַא ךיז טמענ םהרבא רענעּבילּבעג ןּבעל ריא יו

 ןסיורג םעד ןייז וצ רבוג שינרעטַאמ סיורג טימ ןָא ריא טמוק סע (* .ױרֿפ

 ןײנַאג םעד ךיז טימ טריזילָאּבמיס יז ןוא -- רבוג םיא זיא יז רעּבָא ,רעצ
 יז -- רעקיצנייא ןוא ןייא ריא ,ןוז ריא ,קחצי יו טרעה יז ...םישודק ללּכ
 :טגָאז -- טיוט ןיא ןוא ןּבעל

 ,טרעקַאלֿפעג רימ ןּבָאה עדייּב ןעוו ,םַאלֿפ ןיא

 ףעזעג הנותח ענייש ַא ךיא ּבָאה

 -- ןתח רעסייױו ַא טצנַאטעג טָאה רעיײֿפ ןיא

 .טנעקרעד עשעטַאט םעד םיא ןיא בָאה ךיא

 ןגעקטנַא טצנַאטעג םיא ךעלײרֿפ טסָאה וד ןוא

 ..טםנעה עדייּב ףיא ךימ ןּבױהעג ךיוה ןוא

 שינערעהוצנָא עטשרע יד ןזיא עיזיו עסייו עכעלרעדנואוו סקחצי
 זננענוצנָא ןרָאװעג טיירג יז זיא לענש ױזַא טינ רעּבָא ...םּכסה סהרש ףיוא
 טטליל ױזַא טיג ..הנותה עטייוצ סנַאמ םענעּבילּבעג בעל ריא ביל רַאֿפ

 -.םיתמה תיחּת ןײטשוצֿפױא "קלָאֿפ ןטעגרהעגסיוא, ןַא זיא
 "ץמוקעגמוא רעד רימ ןרעה ,רעקידרעטעּפש ַא ,ענעצס רעדנַא ןַא ןיא

 טינ סע רָאט ךיא -- ,לקחצי ,וטסניימ עשזי-סָאװ, :ןוז ריא ןגערֿפ ןהרש רענ
 'ילּכ עניימ ,דיילק-הּפוח ןיימ קירוצ ןענָאמ טינ רעמ רָאט ךיא ?רעמ ןייז
 "ילא ןייז טינ ענעמוקעגמוא יד ןרָאט "!?ןתח ןיימ ןוא -- ןחדּב ןיימ ,םירמז

 "םיוא ןייק טינ ליֿפעג-דלוש רעזדנוא זיא ?ענעּבילּבעג-ןּבעל יד וצ קיטכיזרעֿפ

 ולא ץלַא ךָאנ זיא ,הרש טּבײלג ,םהרבא *?טכיזרעֿפײא. רעד-טָא ןוֿפ קורד

 לָאז ,םיא וצ ,עטנערּברַאֿפ ַא ,ןעמוק טינ ןעק יז ּביוא ןוא ,ןַאמ ריא ,ןתח

 רַאי ןייק וליֿפַאה ןעלקחצי וצ יז טגָאז ,"ךָאד זיא'ס, ...ריא וצ ןעמוק רע

 רטגייטש ַא) ועטױט 5 וצ עּביל ןופ טסיו עיזעָאּפ עשיטנַאמָאר יד (*
 טקיּבײארַאֿפ טָאה דע סָאװ ,עּביל ַא ,ןהיק ןָאֿפ יֿפָאס וצ עּביל סעסילאווָאנ
 "ייא ןוא) עּביל ֹודדוא טזיױו *דלַאונרעֿפ ןיא הנותח יד, .(רעדיל ענייז ןיא

 .רעטיוט ַא ןוֿפ (טכוזרעֿפ
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 !טּפשמ ןייק טינ ןוא ןיד ןייק טינ רעמ ןיוש ָאטינ עקַאט .זיא- .רעּכירַא .טינ

 ץלַא ןיוש זיא ?סיוא עקַאט ץלַא ןיוש זיא --- ,טנערּברַאֿפ ןעֶנייֵז רימ זַא ןוא
 םיא טזָאל ,ןסיוועג סמהרבא ןעור טינ טזָאל שינעטכַארט עקיזָאד יד ןוא "?רקֿפה
 רעד ןיא םיא טכַאמ ןהרש רעטייוצ רעד טימ הּפוח רעד וצ ןייג טינ

 ךיא, :רעּביא הרש ךיז טעּב ףוסילּכ-ףוס רעּבָא .קנַארק/ טונימ רעטצעל
 ןיימ םענ .ריד ןגָאז ןעמוקעג טציא ךיא ןיּב סָאד .םהרבא ,לחומ ריד ןיּב
 עלַא ןוֿפ הכרּב יד טָאה םהרבא ."בוט-לזמ ריד שטניוו ךיא ,םהרבא ,המּכסה
 ךָאנ זיא סע סָאװ -- ןוא .ןהרש ןוֿפ יז טָאה רע זַא דלַאּב יו ,ענעמוקעגמוא
 .חברּב סטילּפ ןגנוי םעד ןוא סטילּפ ןטלַא םעד ךיוא טָאה רע -- רעקיטכיוו

 ...ןחישמ ןוֿפ טירט יד שילָאּבמיס ןענייז הּפוח רעד וצ ןייג ןייז

 והילא ,טילפ רעטלַא רעד טריֿפ ענעמוקעגמוא עלַא טימ םענייאניא
 "רעיײֿפ עמַאס ןיא ייז טימ ןעוועג, זיא סָאװ ,ונקדצ חישמ ,םיא ךיוא ,איבנה
 ןיא עטנערּברַאֿפ יד טימ ןעוועג זיא רע .דלַאװנרעֿפ ןיא הנותח רעד וצ --
 .שרע ריא ףיוא -- הטילּפה תיראש רעייז טימ רע זיא טציא ,ןעמַאלֿפ יל

 .ןּבעל םעיינ ריא ןוֿפ ּביוהנָא םייּב ,הנותח רעט

 רע יו -- ,ןײלַא ךיז ןוֿפ רע זיא שרעדנַא יו --- לָאמַא ךָאנ -- ןוא

 ַא סע זיא טרָאד !סעמַארד-חישמ עקידרעירֿפ סקיוויל ןיא ןעוועג זיא
 ןלעװ רימ; :זדנוא ןיא ,זדנוא טימ רע זיא ָאד .זדנוא וצ טמוק סָאװ ,חישמ
 יד, ,טילפ רעטלַא רעד םיא וצ טגָאז ,"ןרעגַאל יד ןיא ןּנײלּברַאֿפ ןיוש

 יז ,טמותירַאֿפ ןוא טנלע זיא ,ריד ךיא גָאז ,הטילּפה תיראש עקידעּבעל

 רעד ףרַאד ּביױהנָא ןיא .ייז טימ זיא רע ןוא ."ייז טימ ןייז ןייד ףרַאדַאּב
 רָאֿפ טמוק םיא ןיא קינייװעניא) ייז טימ ןייז וצ ןדיירנייא םיא טילּפ רעטלַא
 רע ןעוו ןוא ,תוחילש עיינ ןייז רָאלק םיא טרעװו דלַאּב רעּבָא .(לגנַארעג .ַא

 רע ּביוא וליֿפַא;) ןימאמ ינא ץלַא ךָאנ טגניז הטילּפה תיראש יד יוװ טרעה
 :ןאיבנה והילא וצ רע טגָאז -- ,("רימ ןטרַאװ -- ךיז טמַאז

 ?רעמ טינ ןוא -- ןטרַאװ םייּב טשרע סע טלַאה רעטציא ךיוא
 ?ןעמַאלֿפיזַאג יד ךָאנ ?סָאטעג יד ךָאנ -- רעטציא וליֿפַא

 ?םילוגלג-טיוט עלַא ךָאנ ?ׂשֵא סעפוק עלַא ךָאנ

 ?ןטרַאוװ םייּב ץלַא רעדיוו טּביילּב םעד םעלַא ךָאנ
 ?רעמ טינ ןוא -- ןימאמ --- ןימאמ רעדיוו ,רעדיוי ןוא

 ףיוא חישמ טרעה טקַא-רעדנואוו ןשירעֿפעש סרעטכיד םעד ךרוד ןוא

 ,חישמ ,טציא ןיֿפ חישמ טרעוו ןוא ,טֿפנוקוצ רעד ףיוא גנונעֿפָאה יד ןייז וצ
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 ןוֿפ דייר יד .רעייז טלעֿפעג םיא ןוא .קלָאֿפ ןייז ןיא ,קלָאֿפ ןייז טימ זיא סָאװ
 סָאד (רעטייווצי רעד) ןהרש רַאֿפ טיינעג טָאה סָאװ ,קלָאֿפ ןוֿפ םענייא ,שריה

 ןעמוקעג טנַײה טלָאװ ןיילַא חישמ וליֿפַא ןעוו, :טגָאז שריה .דיילק-הּפוח
 ןשיווצ ןייז רָאנ יוװ ,ָאט טֿפרַאדַאּב טינ ךַאז רעדנַא ןייק רע טלָאװ ,רעהַא
 זיא סָאװ ,טילפ רעגנוי רעד םיא טגערֿפ "?ןייז ריא טניימ סָאװ, ."זדנוא
 יא סָאװ ,סָאד טָא; :םיא טרעֿפטנע שריה זַא ןוא .ןרָאװעג הלגתנ טינ ךָאנ
 ןעײרֿפ .טינרָאג רעמ .ךיז ןעײרֿפ ןוא .ץלַא סָאד טָא .זדנוא טימ ןייז :ןיימ
 ,םעד טימ; .רעטייוו טילּפ רעגנוי רעד טגערֿפ *?סָאװ טימ ךיז ןעײרֿפ , ."ךיז
 ,ףעלקילג ןייז .טינרָאג רעמ, ,שריה טרעֿפטנע ,"ןַארַאֿפ ןענייז רימ סָאװ
 עשידיי סָאװ .טינרָאג רעמ .לכיימש ַא טנייה ךָאנ ןּביג ןּפיל עשידיי סָאװ

 וקערטשסיוא ךָאנ ךיו ןענעק טנעה עשידיי סָאװ ,ןקוק ךָאנ ןענעק ןגיוא

 *,ווײזַאא םכילע-םולש ַא ןּבעג ןוא

 ןיא סָאװ ,סָאד ,לכיימש ַא טנייה ךָאנ ןּביג ןּפיל עשידיי סָאװ ,סָאד
 זוא ןשינעלגנַאר עטסקינייװעניא עגנַאל ךָאנ) רָאֿפ ךָאנ טמוק דלַאװנרעֿפ
 -עמָאק-הלואג רעמ טינ) עמַארד-הלואג זיא סָאד -- הנותח ַא (ןשינעלקנעווק

 .הֿפוקּת -- רעלטיה:ךָאנ -- רעקיטנייה רעזדנוא ןוֿפ (עיד

 סקיווייל .ה ןוֿפ ןעניז רעשירעֿפעש-ףיט רעד ,טכוד רימ יוװ ,זיא סָאד ןוא

 ."דלַאװנרעֿפ ןיא הנותח יד;

 טֿפרַאדעג ךיז רימ ןטלָאװ ,םוצמצ ןוֿפ ,רעקינָארכ סקיווייל יו ,קידנטלַאה

 עשיטעָאּפ יד -- ךַאז:טּפיױה יד ןכַאמ רָאלק טימ ןענעגונַאּב טנעקעג ןוא
 קיטיונ זיא ךָאד .רקיע רעד ךָאד זיא יז .סָאטימ םעיינ סקיווייל ןוֿפ קילָאּבמיס

 -סילַאער ךיוא ָאד ןענייז "דלַאװנרעֿפ ןוֿפ הנותח יד; ןיא זַא ,ןענָאמרעד וצ

 .ןרוגיֿפ ןוא סענעצס ,ןטנעמָאמ עזעירעטסימ-שיטנַאמָאר זיולּב טינ ,עשיט
 עלַא ןיא ךיז ןעניֿפעג ןטלַאטשעג ןוא ןדָאזיּפע ,סענעצס עלוֿפסנּבעל ענױזַא

 יז .עטסקידסָאטימ ןוא עטסשיטנַאמָאר יד ןיא וליֿפַא ,סעמעָאּפ סקיווייל

 ןוא רעטסרעטיילעג ,רעטסרָאלק רשֿפא ,רעיינ ןייז ןיא בורל ךיוא ָאד ןענייז

 ריא .ןהרש ןענָאמרעד וצ גונעג זיא סע .גנוֿפַאש-סָאטימ רעטסקיטכיל

 רעִיִינ רעד ,שריה רעדָא .ךיז ןשיווצ ןריֿפ ייז סָאװ ,ןסעומש יד ןוא ןעלקחצי

 םעד ,ןדי ןטנַאקַאּבמוא םעד טימ גָאלַאיד ןייז ןוא ,דיילק-הּפוח םעד ןוֿפ

 סעירָאטַאמערק יד ןוֿפ סנטָאש ערעדנא טימ םענייאניא סָאװ ,םענעמוקעגמוא

 ןוא םזילַאער ןוֿפ שימעג רעד) ..דלַאװנרעֿפ ןיא הנותח רעד וצ רע טמוק

 ךיוא ױזַא רעד ןיא ןײרַא טייקכעלמייהמוא רעמ ךָאנ טגנערּב קיטסַאטנַאֿפ

 -סָאמטַא רעטקיטעזעגנָא גנונעֿפָאה ןוא קערש טימ ,רעכעלמייהמוא גונעג

 .(ערעֿפ
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 -ןטֿפַאהנקסעטָארג רעמ ַא ןוא עשיטסילַאער רעמ ַא ןּבָאמ ןעמ ףרַאד

 רעד ,בקעי יו רעדָא טלַאטשעג-ןחדּב עטיוט יד יװ ,טלַאטשעג עשיטסַאטנאֿפ
 "נוי רעד יו רעדָא ,ןתח םעד םינּפ לּבקמ זיא רע יו ,טרעה זזחדּב רעקידעבעל
 -אעט זיױלּב זיא סָאד ּביױא ...הלּכ יד םינּפ לּבקמ זיא ,ןיילַא תישמ ,טילּפ ךעג
 -סימ יד ןוֿפ רענייא סע זיא ,ןּבָאה ליוי רעקיטירק ַא רענייא יו ,לקַאטקעּפס ,ךעט
 "עג ןויוועג זיא סע ןעוו ןענייז סָאװ ,ןעלקַאטקעּפס עטסשיטַאמַארד-זעידעט
 םעד ןוֿפ ,גנוריזילַארטַאעט יד זיױלּב טינ ,גנוריזיטַאמַארד יד זיא סָאד .ןרָאװ
 ןטקינײּפעג ,ןסיורג -- ןצנַאג רעודנוא ןוֿפ תוקֿפס יד ןוא ןּביולג ןשיגַארט
 ..רוד -- ןטקיניײּפרַאֿפ טינ ןוא

 (טילּפ ןטלַא םעד) ןאיבנה והילא ןשיװצ ןגָאלַאיד יד ןוֿפ םענייא ןיא
 -ַאמערק ןיא ןַיי טײלגַאּב טַאהעג טָאה סָאװ ,(טילּפ ןגני םעד) ןחישמ ןוא

 ַא טלָאמַאד טָאה רע זַא ןגנוי םעד רעטלַא רעד טנַאמרעד ,ןירַא עידָאט

 ןגָארטעג ,סיֿפ יד ףיוא ןטלַאה רעמ טנעקעג טינ ךיז טָאה סָאװ ,ןדיי ןקנַארק

 :סעציײלּפ יד ףיוא

 ,/,,,,- -|/,.. 4 ,ג.ג עג, ל"ע, -| יע -,,  -|-גגג, גיי, יע{ יי; ,,:..,, ;,,י

 ..סעציילפ יד ףיוא ןגָארטעג ןדיי ןקנַאדק ַא מסָאה וד
 .רַאֿפרעד ריד וצ ליואוו -- ןגָארטעג מיוט םוצ
 ךיי רעדימ ןוא רעטקינייּפעגסױא ןַא טעּב ךיד זַא ,רעטציא ןוא
 -- ןּבעל םוצ קרַאק ןייד ףיוא ןגָארט חיא טסלָאז וד
 ?ןגָאזּפָא ךיז וטסעוו ?ןוֿפרעד ןגָאזפָא ךיז וטסעוו

 ןוא "ןעוועג טינ ךיא ןיּב עקנילּבערט ןיא; ןוֿפ טעָאפ רעד ךיוא ןוא
 :טגָאזעגּפָא טינ ךיז טָאה -- "הטילּפה תיראש רעד טימ; ךוּביעזָארּפ םעיוֿפ
 ןוא עטקינייּפעגסױא "טגָארט, סָאװ ,סָאטימ ַא ,קרעװ א ןֿפַאשעג טָאה בע
 .עדימ טינ שטָאכ ,עטקינײּפעגסױא ,ענעגייא ןייז ךיוא ײװ --- ,ןדיי עדימ
 .ןּבעל םוצ -- עזומ עֿפייײו ,טרעקרַאֿפ רָאג
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 גנורימוזער

 .א

 ךָאנ רָאי קיצרעֿפ ןּבירשעג קיווייל טָאה "דלַאװנרעֿפ ןיא הנותח יד,
 ךס ַא ןיא ןוא -- ,"חישמ ןוֿפ ןטייק יד, -- עמעָאּפ-חישמ רעטשרע ןייז

 -רעֿפ ענייז ןוֿפ לּכה-ךס ןימ ַא עמעָאּפ עשיטַאמַארד עטסעיינ ןייז זיא םיטרּפ

 ןֿפַאש שיטַאמַארד:שיריל רָאי קיצ

 רעד וצ לסילש ַא עמעָאּפ עקיצנייא עדעי ןייז זיא ,ןעמונעג ְךוּת ןיא

 -ַאש עשיטעָאּפ ענייז ןוֿפ רענייא רעדעי ןיא .ךיא ןשירעטכיד ןייז ןוֿפ טײקליוֿפ

 "רעּפ עצנַאג ןייז ךיז טקעלּפטנַא ,םענייאניא עלַא ייז ןיא רָאנ טינ ,ןעגנוֿפ

 -ןרעפ ןיא הנותח רעד, ןגעוו סע זיא קיטכיר סרעדנוזַאּב רָאג .טייקכעלנעז

 רעשירענעייל רעקידעּבעל ַא טימ ןוא ּפָאק טימ יז טנעייל ןעמ ןעוו ."דלַאװ

 -נַאֿפ ןּבָאה ןעמ זומ סקיוויל יו קרעװ ענױזַא ןענעייל וצ ךיוא) עיזַאטנַאֿפ

 ךיוא רָאנ ,ּבעוועג ןלעדייא םענעגייא ריא זיולּב טינ ןעמ טעז -- ,(עיזַאט

 ערעדנַא וצ ריא ןוֿפ ךיז ןעיצ סָאװ ,םעדעֿפ ענעגרָאּברַאֿפ ןוא ענעֿפָא עלַא יד

 "ץידעמַאק-הלואג , וצ ,(1945) "גרוּבנעטור ןוֿפ ם"רהמ, םוצ -- ןעגנוֿפַאש

 רעשיטַאמַארד רעטשרע עמַאס רעד וצ ,(1920 -- 1917) "םלוג, םוצ ,(1934)

 םענוֿפ סעמעָאּפ רעקילדנעצ וצ ,(1908) "חישמ ןוֿפ ןטייק יד; -- עמעָאּפ

 ,טרעדנַא ןוֿפ ןוא (1945 -- 1940) "ןעוועג טינ ךיא ןיּב עקנילּבערט ןיא; ךוּב

 .ןעגנולמַאז-רעדיל ,עקידרעירֿפ

 עשילַאקינָארכ עריא ףיוא טקוקעג טינ ,זיא"דלַאװנרעֿפ ןיא הנותח יד,

 -ַאש יד -- ,סָאטימ רענרעדָאמ ַא ,סָאטימ ַא -- ,ןטנעמָאמ עשיטסילַאער ןוא

 יז .ןטייצ עשיטּפילַאקָאּפַא רַאֿפ טוג ױזַא ךיז טסַאּפ סָאװ .,םרָאֿפ-סגנוֿפ

 ַאזַא רַאֿפ גונעג טינ ןענייז ןעלטימטסנוק "עלַאמרָאנ; רעדָא עכעלטנייוועג

 עלַאטנעמונָאמ רעמ ריא רַאֿפ קיטיינ ןענייז סע .עקירעזדנוא יד יװ ,עכָאּפע

 .טנייועגרעסיוא ןוֿפ ןלָאּבמיס ןוא ןטלַאטשעג טרעדָאֿפ יז ,ןעמרָאֿפ-טסנוק

 -רעד וויטיאוטניא סע טָאה קיווייל .ה .סעיסנעמיד עלַאערי-רעּביא ןוא עכעל

 -נרעֿפ ןיא הנותח יד; זיּב "םלוג, ןוא "ףלָאװ, ןוֿפ ןּבױהעגנָא ןוא ,טריּפש

 ןוא ןשינעעשעג-טלעוו עשינַאטיט יד ןטכיײלַאּכ וצ טכוזעג רע טָאה "דלַאװ

 ןעמענֿפױא ךרוד סעיזיו עשיטַאמַארדישיגַארט ענעגייא ענייז ןעמערוֿפ ןצ

} 478 { 



 ןיא הנותח יד, ןיא .ןטלַאטשעג:סָאטימ ןוא סעדנעגעל עיינ ןֿפַאש ןוא עטלַא

 ןדלעה:סָאטימ יד ןוא ןלָאּבמיס יד טימ ךיז רימ ןענעגעגַאּב *דלַאװנרעֿפ

 עסיורג יד ןלעטש ןֿפלָאהעג ןקיווייל ייז ןּבָאה לָאמ ןייא טינ ןיוש סָאװ

 ,סרעֿפטנע יד ןֿפערט רימ .(ןיילַא ךיז ןוא) זדנוא טלעטש רע סָאװ ,ןגָארֿפ

 יד ָאד ןֿפערט רימ .(ןיילַא ךיז ןוֿפ ןוא) ןעמעלַא זדנוא ןוֿפ טנָאמ רע סָאװ

 ענייז ךיוא יו ,ןעיידיא-טּפיױה ענייז סיוא ןקירד סָאװ ,ןרוגיֿפ עלַאטנעמונָאמ

 ײלרעלַא ןיא -- חישמ זיא סָאד :ןעגנומיטש עטסמיטניא ןוא עטסֿפיט

 -ַאסרעּפ עקיסָאמסיױרג ערעדנא ןענייז סָאד ;איבנה והילא זיא סָאד :תוגרדמ

 סטעָאּפ םעד ךרוד טקיטלַאטשעג רעדָא עדנעגעל רעד ןוֿפ ןעמונעג ,ןשזַאנ

 -רַאנגיא יד ןעז וצ ךיוא זיא ָאד .עיזַאטנַאֿפ רעקידנֿפַאש-סָאטימ רענעגייא

 -עג-סָאטימ קידנֿפַאשרעּביא ןוא קידנֿפַאש טצינ רע סָאװ ,ןדָאטעמ עקיט

 ?ןדָאטעמ ַא רַאֿפ סע ןענייז סָאװ .ןטלַאטש

 טרָא ןוא טייצ ןוֿפ ןצינערג יד ןײגוצרעּבירַא דָאטעמ רעד ,סנטשרע ,זיא סָאד

 -רַאֿפ ןוֿפ סרעײטשרָאֿפ ןסױטשֿפיױנוצ ךיז רעדָא ןענעגעגַאּב ךיז ןזָאל וצ ןוא

 ןוֿפ דָאטעמ רעד ,סנטייווצ ,זיא סָאד .תוביבס ,תוֿפוקּת ,תורוד ענעדייש

 ,עקידעּבעל ןוֿפ עטיוט ּפָא טדייש סָאװ ,הציחמ יד ,טנַאװ יד ןכערּבכרוד

 -נָאק ץנַאג ןּביוהרעד ןוֿפ לטימ סָאד ,סנטירד ,זיא סָאד .ןּבעל ןוֿפ טיוט ---

 -עלטייצ-רעּביא ןוֿפ הגרדמ רעד וצ זיּב ןשינעעשעג-טרָא ןוא -טייצ עטערק

 וצ (סנטרעֿפ ןיא סָאד) אליממ ןוא ןענעמָאנעֿפ עכעלטרָא-רעסיוא ןוא עכ

 ןייז וצ סיוא טעז סָאװ ,קיטַאמעלּבָארּפ רעד ןוֿפ םזיגַארט םעד ןעלדנַאװרַאֿפ

 .םזיגַארט ,ןשימסָאק טינ רעיש ,ןלַאסרעװינוא ןַא ןיא ,לַאנָאיצַאנ-שידיי

 ןיילַא ךיז ןקעלּפטנַא וצ רעגייטש סטעָאּפ םעד זיא ,סנטצעל ןוא סנטֿפניֿפ

 .ענָאסרעּפ סיטַאמַארד סקרעוו םענעּבעגעג םעד ןוֿפ רענייא ןיא יו רעמ ןיא

 רעד ןוא (חישמ) טילּפ רעגנוי רעד ,(איבנה והילא) טילפ רעטלַא רעד

 "ייאניא ,טעװַארּפ סָאװ ,הטילּפה תיראש רעד וצ שיזיֿפ טינ ןרעהעג רעטכיד

 יד -- דלַאװנרעֿפ ןיא הנותח יד ,ענעמוקעגמוא יד ןוֿפ סנטָאש יד טימ םענ

 -עג עטנָאמרעד יד :ענעּבילּבעג"ןּבעל יד ןוֿפ רעגַאל ןיא הנותח עטשרע

 זיא סָאד ...סערעֿפסָאמטַא ערעדנַא ןוֿפ ,סערעֿפס ערעדנַא ןוֿפ ןעמוק ןטלַאטש

 ןעניֿפעג רימ סָאװ ,טייצה תציֿפק ַא ,טליוו ריא ּביוא ,רעדָא ךרדה תציֿפק ַא

 ,רעלטעּב ןגנוי םעד ,רעלטעּב ןטלַא םעד רימ ןּבָאה טרָאד ."םלוג, ןיא ןיוש

 םלוג םעד ןוא תוחור-לייה יד ,ץיירק ןטימ ןַאמ םעד ,הארנ וניא םעד

 הביבס רעשירָאטסיה רעלַאער רעד וצ טינ טרעהעג ייז ןוֿפ רענייק ;ןײלַא

 ןייז ןוֿפ חוּכ ןטימ ןיהַא טכַארּבעג ייז טָאה טעָאּפ רעד ;גָארּפ סל"רהמ ןוֿפ

 -ֿפיױנוצ ?עידעמָאק-הלואג; ןיא ךיוא רע טָאה ױזַא .עיזַאטנַאֿפ רעשירעֿפַאש

 ןסולימרַא טימ ,ןתיליל טימ ןֿפסוי ןּב חישמ ,ןהנינח טימ ןעלעסָאי טריֿפעג
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 ןענעגעגַאּב ךיז טזָאלעג רע טָאה "גרוּבנעטור ןוֿפ ם"רהמ, ןיא .וו"זַאא

 ןוא ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק סרעלטיה ןוֿפ תונּברק יו ,תורוד עטייוו ענױזַא

 ןײלַא רע טייג "רּבדמ ןוֿפ עדַאלַאּב. רעד ןיא .טרעדנוהרָאי ןט-13 ןוֿפ ןדיי

 :םירצמ ןוֿפ ןדיי יד טימ םענייאניא טייג -- ,רּבדמ ןכרוד

 ,םירצמ ןוֿפ ןעײג ןדיי

 ,יז טימ ייג ךיא -- ךיא ךיוא וא

 .ייר ןייא ןיא םיטבש יד טימ

 עלַא ןעייג ןיילַא ייז ןוא ,תורוד עקיטיײצרַאֿפ טימ ייר ןייא ןיא טייג רע
 ..לרוג ןייא עלַא ןּבָאה ייז .ייז ןדיישעצ רעטנזױטרָאי שטָאכ ,םענייאניא

 -לרוג:ןייא ...ןוֿפ עיזעָאּפ יד זיא תוגרדמ ערעכעה עריא ןיא עיזעָאּפ סקיווייל
 -רוא סָאד ןוא טציא ןוֿפ דליּב סָאד ואוו ,טלעוו ַא ןוֿפ עיזעָאּפ יד ,טייקיד
 טכוז סָאװ ,עיזעָאּפ זיא'ס ...רעטעּפש רַאֿפ דליּברַאֿפ ַא זיא רעירֿפ ןוֿפ דליּב

 ןוֿפ עדַאלַאּב;) "ןשיװאוצּפָא םיקחרמ ןוא טייצ ךרוד טייצ ןגיזַאּב; וצ
 תמ רעד ,דיי רעטנַאקַאּבמוא רעד טגָאז "?טייצ ךימ טרַא סָאװ. ..,("רּבדמ
 יז טזָאל ןוא ("דלַאװנרעֿפ ןיא הנותח יד; ןיא) ףיוא טייטש סָאװ ,הרובק ןָא
 ,טונק ַא טימ ןגָאלשרעד ךימ טָאה ,רע טגָאז ,שטייד רעד, ...רבק ַא ןכוז
 (וצ רע טיג) רעּבָא ,"טולּב ןיימ טצירּפשעגרעדנַאנוֿפ דמַאז ןוא ןייטש ףיוא
 ריוא ןיּב טיוט ןיא ךיא ןוא ,ןײרַא טינ ךָאנ ץלַא זיא רימ ןיא טיוט רעד,
 "טָא ןגעוו רָאנ טינ קיטכיר ,ןקיווייל טיול ,זיא סָאד ןוא ."ןיירַא טינ ךָאנ

 תורוד עקיטיײצרַאֿפ יד ןוֿפ םענייק ןיא .ןדיי ןטנַאקַאּבמוא םעד .,גורה םעד
 סָאװ ,ןדיי יד ןיא ךיוא ןיירַא טינ זיא רע .ןײרַא טינ טיוט רעד ץלַא ךָאנ זיא
 ןענייז -- :םשה שודיק לע סעירָאטַאמערק סרעלטיה ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז
 ,דלַאװנרעֿפ ןיא הנותח רעד ףיוא םינתוחמ ,טסעג סנטָאש ערעייז

 ייוצ יד ,הרש ןוא םהרבא ןוֿפ טינ הנותח ַא ךעלטנגייא זיא סָאד
 סָאד ןוא -- הֹּב לשמי אוהו -- טוט ןוא ןּבעל ןעייג הּפוח רעד וצ ;םיטילּפ

 עטנָאמרעד יד ןוֿפ ןטייווצ םעד רימ ןּבָאה ָאד ...טיוט םעד טשרעהַאּב ןּבעל
 ערעקיטכיוו ענייז עלַא ןיא טעמּכ ייז ףיוא טייג קיווייל סָאװ ,ןגעוו סגנוֿפַאש
 ןשיווּפָא ןוֿפ געוו רעד -- ,סעמעָאּפ ,עשיטַאמַארד טּפיוהרעד ,ערעקיגָאװ ןוא

 ךיוא רָאנ ,הביבס ןוא הביבס ,הֿפוקּת ןוא הֿפוקּת ןוֿפ ץענערג םעד זיולּב טיו
 טוט .טלעוו ןייא ןרעוו ייז ןזָאל ןוא -- טיוט ןוא ןּבעל ןשיוצ ץענערג כעד

 ,ןטימ רעד רָאנ ,סולשּפָא רעד טינ ,סולש רעד טינ םיא ייּב ןייז לָאמַא ןעק

 עטשרע ענייז ןיא ןיוש .קרעוו ַא ןוֿפ טקנוּפלטימ רעד ,ןטימ רעטכער רעד
 -עגייא ןייז ךיוא) טסַאג רעטֿפָא ןַא טיוט זיא סעמעָאּפ ןוא רעדיל עכטלטנגוי
 -רַאֿפ ןוֿפ דיל סָאד, ,"םונהיג ןוֿפ המשנ ַא; :(טיוט ,רערענישזַאמיא ,רענ
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 ןוא וטסיּב קידעּבעלי ,"רעליטש ,רעליטש, ,,"ּפָאק ןיימ טעװא .,"ןייג
 םרָאװ ןכָאנ -- רעדיל ענייז ןיא טרָאװ עטסטֿפָא סָאד ...ערעדנַא ןוא "טיוט
 דענעּברָאטשעג ןייז םולח וצ םיא טמוק טֿפָא יו ...!"טיוט, -- זיא -- ,"םולח;

 עקנַארק סָאד, יוװ ,סעמעָאּפ ענױזַא ןיא .רעטומ ענעּברָאטשעג ןייז ,רעטָאֿפ

 חֿפ עדַאלַאּב; רעד ןיא ,"םוקמוא ןוֿפ רעדיל, ןיא ,"ףלָאװ רעד, ןוא "רעמיצ
 מא רעדיל-"עקנילּבערט, יד ןגעוו טדערעג טינ ןיוש ,"עיראטינַאס רעוונעד
 ינ; ,"םלוג רעד, יװ ,סעמעָאּפ עשיטַאמַארד ענױזַא ןיא סענעצס עצנַאג
 דעד -- ןּברַאטש-ברע סָאד רעדָא ןּברַאטש סָאד זיא -- ערעדנַא ןוא "הדקע
 טגעקעג טלָאװ ןעמ ..קרעװ םענוֿפ ןּבעל סָאד -- ןגָאז ןעק ןעמ -- ךוּת

 עיזעָאּפ עצנָאג סקיווייל זַא -- טניימעג עקַאט ןּבָאה ערעדנַא ןוא -- ןעניימ

 'זיֵל סָאד -- טיוט ןוא םוהּת ןוֿפ רָאנ ,ןדייל ןוא ןּבעל ןוֿפ טינ עיזעָאּפ יד זיא
 טענוֿפ ךעלטיּפַאק עקידרעירֿפ יד ןיא ןעעזעג ןּבָאה רימ יו .םוקמוא ןֿפ
 סידתונשקע יױזַא קיוויל טינ טכוז געוו ןייק זַא ,תמא ,טרעקרַאֿפ ,זיא ךוּב
 ,ףהקֿפיוא וצ טריֿפ סָאװ ,געו םעד יו ,טעּפמיא ןשירעֿפַאש ַאזַא טימ ןוא
 טפיל טימ זיא םָאװ ,ץיּפש םוצ ,גרַאּב ףױרַא ,וצ ףױרַא םוהּת ןוֿפ געוו םעד
 ...ןסָאגַאּב

 רעּבָא ,רעטסרעכיז ןוא רעטסיינ סקיווייל זיא *דלַאװנרעֿפ ןיא הנותח יד;
 םעד ףיוא גנַאל ןיוש טייג קיווייל .ןּבעל ןוא טכיל וצ טָארט ,רעטשרע טינ
 וצ טינ זיא עטיוט ןוֿפ עלָאר יד ואוו ,טלעוו ַא וצ טריֿפ סָאװ ,געוו ןרעווש
 ןוֿפ ץנַאט םעד ןצנַאטוצטימ ,טרעקרַאֿפ ,רָאנ ,רּבאקאמ סנאד םעד ןצנַאט

 .- טיוט/ ,.דָאהַארַאק ןייא םיא ייּב ןיוש גנַאל זיא ןּבעל ןוא טיוט .ןּבעל
 וו ,סעירעס-רעדיל ענייז ןוֿפ רענייא ןיא רימ ןענעייל ,"רעניימ רעדורּב

 שיציֿפיטנעדיא רע .ןײלַא ךיז ןגעוו ךָאנ רעמ ןוא רעטָאֿפ ןייז ןגעוו טדער רע
 ּרעזעיזיֿפַאטעמ ןייז ןיא זַא ,טניימ סָאד ןוא -- ןּבעל ןגייא ןייז טיוט ןטימ
 "ןלק , יד ןגעקטנַא ...ןּבעל --- טיוט זיא (שיזיֿפַאטעמ טֿפָא זיא יז ןוא) קיריל
 זעטעקַאנ רעד ,דערעטצניֿפ רעד; ייז רַאֿפ זיא טיוט סָאװ ,"ןשטנעמ עג

 עקידרענייפ יד ןיא עסָאק רעד טימ ןוא ןּברַאש ןקידרעכעל ןטימ טעלעקס
 ןעטג וצ טיירג .-- זיײלַא ךיז דיל ןטנָאמרעד םעניא רע טלעטש -- ,"טנעה
 ןלילַא ךיז ןגעוו ןלייצרעד וצ טיירג זיא רע .דליּב רעדנַא ץנַאג ַא טיוט ןגעוו
 טעלעקס רעד ןוא רע ,עדייּב ייז זַא ,"טעלעקס ןרעטצניֿפ, םעד ןגעוו ןוא
 -עג טלעוו רעד ףיוא ...ןענייז -- ,"טנעה עקידרענייּב יד ןיא עסָאק רעד טימ,
 ןיא ןגעלעג; ןענייז עדייּב יז ,גניליווצ ַא -- טכַארט-רעטומ ןייא ןוֿפ ןעמוק
 רע טלָאמ ,הצילמ א ױזַא םּתס יװ ןעגנילק טינ לָאז סָאד ידּכ ןוא ."גיוו ןייא
 יריד רע .רעטומ סנדייּב רעייז ןוֿפ דליּב שיטעָאּפ ךעלרעדנואוו ַא סיוא

 רעזדנוא ןרעה ןזָאל תא רעליימ יד ןענעֿפע ןגעלֿפ רימ זַא ןוא, --- :טלייצ
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 ?טסקנעדעג -- זדנוא רעּביא ןײגֿפױא גנולצולּפ טגעלֿפ ,לוק םעיינ ןקידֿפושיּכ
 "ַאװ רעקידנעמַָארטש ןוֿפ ,טייקסייוו רעקידנעדנעלּב ןוֿפ רוגיֿפ עקיזיר ַא --

 ןגעלֿפ ןטײקלוֿפ עקידנלַאװק ,עקידכעלייק ייווצ ןוא ,טײקטַאלג ןוא טייקמער
 .."ליומ רעזדנוא ןיא ןעמָארטשנײרַא ,ןעלּפָאנ עקידלגילֿפ עטיור ךרוד ,ךיז

 ךרוד טינ ןעעז ןשטנעמ עגולק יד? ןוא ,ןגיוזעג ןדייּב ייז טָאה רעטומ ןַײא
 ,רימ יװ ,רָאי קיסיירד ןוא ףניֿפ ןצנַאגניא טשרע זיא ריד זַא ,המכח רעייז

 טיוט םעד ןעזעג רעטכיד רעזדנוא טָאה ױזַא ..."רעניימ רעדורּב ,טיוט --
 ןֹּב ַא יא רע ןעװ ,טציא םיא רע טעז ױזַא ,רָאי קיסיירד ןוא ףניֿפ וצ
 ןעוועג דימּת םיא רַאֿפ זיא טיוט .ןעזעג לָאמ עלַא םיא רע טָאה ױזַא .םישׂש
 ןעוועג לָאמ עלַא םיא רַאֿפ זיא טוט .ערעדנַא רַאֿפ זיא רע סָאװ ,סָאד טינ

 ..גנונעקיײלרַאֿפ ןייז טינ ,ןּבעל ןוֿפ גנוטײלגַאּב יד
 לסילש ַא ןָא ןּביילּב טינ ליוו ןעמ ּביוא ,ןּבָאה ןעניז ןיא ןעמ זומ סָאד

 ןעוו וליֿפַא ,ןסיוו סע זומ ןעמ .סעיזיוו עשיטעָאּפ ענייז ןוֿפ לייט ןסיורג ַא ֹוצ
 ןעגנוֿפַאש ענױזַא ןעמענַאּב טוג ליוו ןעמ ּביױא -- ,ןילַא טינ סע טליֿפ ןעמ
 סיוא ךיז טזָאל רע .(1922) גניר-ןטענָאס ןטשרע ןייז ,רעגייטש ַא יװ ,ענייז

 :זיא רעלײצריֿפ רעטשרע ןייז סָאװ ,טענָאס םעד טימ

 .טכַאנ עקידרעּבמעטּפעס ..טכַאנ .טנווָא

 .ןּבעל ןטניורקעג טױט טימ טֿפעהַאּב ךיז ּבָאה ךיא

 ,ןּבעװעג-ץנַאלֿפעג טסּברַאה םוצ ךיז ןעלגנעלש סע יװ

 .טכַארט-רבק וצ טכַארט-רעטומ ןוֿפ ךיוא ךיז ךיא לגנעלש

 .טכַארט-רעטומ ןוֿפ ףוס רעד טינ ,ךשמה רעד םיא ייּב זיא טכַארט-רבק
 .סנייא ןרעװ ןוא ףיונוצ ךיז ייז ןסיג טרָאװ םענוֿפ לייט ןטייווצ םעד ןיא
 ,סע טסייו טעָאּפ רעזדנוא זַא ,סיױו ךיא רעּבָא ,טינ סייו ךיא ?ױזַא יוװ
 רע סָאװ ,קרעוו יד ןיא רָאנ טינ ןוא .טייקרעכיז ַא סע זיא םיא רַאֿפ

 ךיוא -- ,"םוקמוא; ןוֿפ ןכייצ םענענַאטשרַאֿפ-שלַאֿפ ןרעטנוא ןּבירשעג טָאה

 ידנע ןּבָאה סָאװ ,יד ןיא טּפיוהרעד -- ,ןעגנוֿפַאש עקידרעטעפש יד ןיִא

 ןוֿפ גנואילּב ןיא טלעוו יד, -- ,טלעוו סקיווייל זַא ,טכַאמעג רָאלק קיטלינ

 ..טלעוו עקידנעײגרַאֿפ ַא יו ,עקידנעילּב ַא ױזַא טקנוּפ זיא -- ?ןײגרַאֿפ

 ןטימ טקידנעעג (1934) "עזָאניּפש, רעדיל לקיצ ןייז רע טָאה טסיזמוא טינ

 ןייז ןשיווצ ..."ןייז -- זיא טיוט לָאמ טוט, :זרעֿפ ןשיטסימ- שיטַאמעטַאמ

 טרעטנָאלּפרַאֿפ סָאװ ,הריּתס יד ָאטינ ,ןוּבשח םעד-טָא טול ,זיא ןייז-טינ ןוא

 ץלַא ךיז טרעה עיזעָאּפ סקיווייל ןיא ןוא .תונוּבשח עלַא ערעזדנוא טֿפָא ױזַא

 ךיז קידנסײרסױרַא סָאװ ,םיטש עכעלרעדנואוו יד רעקיכליה ןוא רעקיכליה

 ליֿפעג-סנּבעל סטעָאּפ םעד "!רוא יהי, :יז טגָאו ,םוהּת ןרעּביא ךשוח םענוֿפ
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 זיא סָאמסָאק ןיא :שימסָאק רעמ ןוא רעמ ץלַא טרעוו

 ; עטסכַאֿפנײא יד ןוֿפ םענייא ,"סעקשַארומ ייווצ. ןיא

 לַאֿפ סע יװ ,ןלָאֿפעגסױא טרעוו ,עיזעָאּפ רעזדנוא

 -- עטייווצ ַא יו ןוא ,עקשַארומ .ַא גנַאגרַאֿפ"ןוז םייב

 לעווש רעד וצ וציטגָארט .עקטטַארומ

 רעדינַא ךיוא טלַאֿפ ,ףוג םרעטסעווש רעד

 לעּה קיטכיל יו ןעעֶז רעטיה ןוא

 רעדילג עריא ןוֿפ סַאלֿפ ַא טגָאלש סֶע

 ,פָאק ריא ףױא-טמָאלֿפ ךָאֵנ רעלעה ןוא

 :ןרעה עלָא -- ךיז טגָארטעצ לוק ַא
 ּפָארַא טרעדינ לוכיבּכ ןיילַאג --

 ."ןרעטשנגרָאמ זיּב ךייא טימ ןייז וצ

 יוצ רעטסעווש יד ןגָארׂט סעקׂשַאּדֹומ

 ,ןכָאטשעגֿפױרַא טכילרענרעה ףיוא

 יז ןגייל ןוא יז ןעגנערּב ןוא

 לוֿניבּכ ןּוֿפ טיֿפ עמַאס: יד וצ

 ןעזעג שימסָאק טסייה .סָאד ,טָאג לוכִיּבּכ רַאֿפ

 =- .ןשטנעמ יו ּלעקלטרעוורעדנימ טינ ןוא רעדנימ

 ווא ןיא יו ױזַא ,ייז ןיא ,ייז טימ טָאג זיא ןּבעל םייּב

 .ץלַא ןיא ,ץלַא טימ זיא רע יו ױזַא

 ט ןוא ןדייל .גנוקינייּפ ןוא ןייּפ ןוֿפ טטָאּפ רעד

 ןוא ,טכיל ןוא ןּבעל ןוֿפ טעָאּפ רעד -- לָאמַאטימ

 רעד ןגעו רעדילג לקיצ רעד דָארג סָאװ ,לַאֿפוצ

 ו ;דיל םעד טימ ,"ןדירֿפ ןוֿפ דיל, םעד טימ סיוא

 :ןענייז

 ןֿפוס -ןיא יד וצ ײג ךיא

 -- ,ךַאילש ןקידלגרעב טימ

 ןֿפָאלש ןכַאז עלַא שטָאכ

 .ךַאז עדעי ךימ םיילנַאב

 ןעייטש ירעדלעוו יד
 / ןעייר עפיילג ןיא
 .ךַאװ רעקידחצנ ןיא
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 ץלַא -- .ךַאז עדעי םיא טיילגַאב ךַאװ רעקידחצנ רעד"טָא רעטנוא =
 םעד ןיא זיא יז יצ ,סנייא ץלַא ,ךַאװ זיא יז רעדָא טֿפָאלש יז יצ ,סנייא

 עגולק. רַאֿפ סָאװ ,דנַאטשוצ םעד ןיא רעדָא "ןּבעל, ןֿפור רימ סָאװ ,בצמ
 "טלעוו סקיווייל רעמ ןוא רעמ ץלַא טרעוו סָאד ..."טיוט, סע זיא "ןשטנעמ
 ןוֿפ גנוריזיטַאמַארד עטסעיינ יד זיא *דלַאװנרעֿפ ןיא הנותח יד. .ליֿפעג
 -ץָאּפ רעשיטַאמַארד רעקיזָאד רעד ןיא .ליֿפעג-סטייהניײא ןשימסָאק םעדיטָא

 -יױוצ ןוֿפ סולש) קידעבעל עטיוט ,ןשטנעמ רָאנ טינ ,ןכַאז וליֿפַא ןרעו עמ
 רעד ןעוו יו ױזַא ...טיתמה תיחּת ןשימסָאק ןוֿפ סנ רעד ט'סנ סע .(ענעצס רעט
 טָאה רע ןכלעוו טימ ,שרוֿפמה םש םעד טױװרטרַאֿפנָא ןמָאה םיא לָאז ל"רהמ
 (* .םלוג םעד טכַאמעג קידעפעל

 יַעָאּפ -הלואג סקיוויל ןוֿפ ךשמה ַא זיא "דלַאװנרעֿפ ןיא הנותח יד;

 זיא סע שטָאכ ,ןשמה רעקיטכיל ַא ,עי ,רעקיטכיל ַא זיא'ס ןוא -- ,סעמ
 יד, ןוא "םלוג רעד, יו ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ טינ ןּבירשעג
 ןכעלרעדיױש רעמ ןרע ןיא טינ ,ןטייווצ םעד ךָאנ רָאנ ,"עידעמָאק-הלואג
 "רבדמ ןוֿפ ערַאלַאּבי יד יו ױזַא .עּפָארײא ןברוח ךָאנ -- ,גירקיטלעוו
 ןיא) טיוּבעג טציא טרעו לארשי סָאװ ,רַאֿפרעד סע זיא רשֿפא ...(1941)
 יו רעֶמ ,לארשי טינ ביוא ,לארשי'ץרא טסיזמוא טינ טרעװ "דלַאװנרעֿפ;
 ןוֿפ טלעװ רעד ןיא זַא ,רעכיז רעּבָא זיא'ס ...רשֿפא .(טנַאמרעד לָאמ ןייא
 וצ יאדּכ זיא'ס ..ןקיטכיל וצ ןּביוהעגנָא רעירֿפ ךָאנ טָאה ןֿפַאש סקיווייל

 ןיא טעז טעָאֿפ רעד ..עדַאלַאצירפדמ רעד ןוֿפ דרַאקַא'סולש םעד ןריטיצ

 -- עמַאמ*עטַאט ענעברָאטשעג ןיוש גנַאל ענייז גנואעז ןייז

 !רעדנואוו רעּביא רעדנואוו ,ַא -- ןוא
 טֿפַאשגנוי ַא טליּפש םיִנְּפ ריא ףױא
 ןגיו םייּב יװ ,סערַאװ ןוא שירֿפ
 ,דניק ןריוּבעג סָאװ רָאנ ַא
 ןוגינ ןטלעזַאּב קילג ַא טימ
 ...דניזעגזיוה ךעלדירֿפ ַא ןוֿפ

 טָאה רע סָאװ ,"סעועיקרָאידינ, עזָארפ עשיריל לטיּפַאק סעד ןיא (י

 ןדלעה יד ןוֿפ סענייא רע טָאה ,(ילוי ,-טיײהיײרֿפ,) 1924 ןיא טכעלטנֿפערַאֿפ

 עלַא וצ ןכייצ ַא ביג ,רעטצנעֿפױש עסיורג עלַא ןיא ןַא ּפַאלק. :ןגָאז טזָאלעג

 ויא לָאז ,ןפַאכֿפױא ךיז ייז ןלָאז ןוא -- ןרוגיֿפ עטצופעגסיוא ,ןענעקענאמ

 רעייייז ןיא גנוגעווַאב ,ןּבעל לָאמא ןײרַא זיא סע וו ,גנוגעווַאּב ,ןּבעל ןירַא יז

 ."םלוג סעד -- ןדייז-רעטלע-רעטלע
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 ןעמוקעג ןיִֵּב'יכ ,יז טגָאז ,יול --

 יוד ואוו ,ריד טימ ןייז רעדיװ
 וצ ךָאנ טיג עֶטַאט רעד ןוא
 ןעמורּברעטנוא ןליטש ַא טימ
 םירצמ ןוֿפ ןעייג ןדיי --
 רָאװ ןיא ייס ,םולח ןיא ייס
 רָאי טנזיוט יירד ױזַא ןיוש
 .רּבּדמ ןכרוד

 ײס ,םולח ןיא ייס ,רָאי טנזיוט יירד ןיוש ןעייג ייז :זיא ריֿפסױא רעד

 הנותח יד, ..."רצדמ ןכרוד, -- שטָאכ ,ןייג רעטייוו ךיוא ייז ןלעוו ,רָאװ ןיא

 גָאזנָא ןָא -- הנותח ַא ךָאד זיא'ס ;רּבדִמ ןיא הנותח ַא זיא *דלַאװנרעֿפ ןיא

 רעקיטכיל סָאד טליֿפרעד ןעמ .גָאזנָא רעקידדעטנומ ַא ,טײקרעּפכורֿפ ףיוא

 -הלואגג יד ןוא "םלוג, ןטימ סע טכײלגרַאֿפ ןעמ ןעוו ,טּפיוהרעד ןרעוו

 והילא) טילפ רעטלַא רעד טגָאז סָאטימ"חישמ םעיינ ןייז ןיא ..."עידעמַאק

 טימ ןרָאװעג טשימעגֿפױנוצ זיא שא ןייז סָאװ ,ןגנוי םוצ (ןעמָאנ רעיינ סאיבנה

 :םישודק עלַא ןוֿפ ׁשֶא

 טױט ןוֿפ ןזײשּפָא ךיז טזחמ וד

 .תוחילש ןייד וצ ךיז קירוצ ןורעקמוא ןוא

 :רעטלָא רעד טרעֿפטנע יהואו זקירוצ :םיא טגערֿפ רעגנוי רעד זַא ןוא

 .ןצפעל םוצ

 ןדיי עקידעּבעל יד ףיוא :ריד גָאז ךיא
 ;עטױט יד ףיוא יװ ךָאנ תונמחר רעמ זיא
 יז ףױא רעצ רעסיורג ַא .ייז ףיוא רעצ ַא

 וצ איבנה והילא) ןגנוי םוצ טילפ רעטלָא רעד רָאנ טיִנ טגָאז סָאד ןוא

 עקנילּבערט ןיא יוװ םעד ךָאנ ,ןײלַא ךיז וצ טעָאּפ רעד טגָאז סָאד -- ,(ןהישִמ

 ןוֿפ ןרָאצ ןוא רעצ רעד ,לרוג רעד יװ םעד ךָאנ ,ןעוועג טעָאּפ ַא יו ,רע זיא

 ךיז רע טליֿפ ,ןרָאצ ןייז ןוא רעצ ןייז ,לרוג ןייז ןרָאװעג זיא סואכַאד יד

 עקידעּפעל יד, טימ סנייא ןרעװ וצ (טעטּכילֿפרַאֿפ ךיוא ןוא) טקיטכערַאּב

 -- .רעטייװ ןבעל וצ ןליװ ןטרַאּפשעגניײא רעייז טימ ןוא -- "ןדיי לסיֵּב

 ןצנַאג םעד ךָאנ הנותח עטשרע ןַא ןעוװַארּפ :ןליוו-הלואג רעייז זיא סָאד סָאװ

 יץרא ןיא ןייג יװ קיטכיוו ױזַא זיא ,ייז ןוֿפ רענייא טגָאז ,ןרעזדנוא ןברות
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 סנטָאש יד ךיוא ,ּביוֵהנָא ןיא טינ סע ןעײטשרַאֿפ ייז ןוֿפ ערעדנַא ."לארשי
 יז זַא ,ליוו ,טילּפ רעטלַא רעד ,איבנה והילא סָאװ ,ענעמוקעגמוא יד ןוֿפ
 ךױא -- ,ּברוח ןכָאנ הנותח רעטשרע רעד ףיוא םינּתוחמ עלַא ןייז ןלָאז
 עלַא יז ןליֿפרעד ףוס-לּכ -ףוס רעּבָא ,ןעמענַאּב וצ רעווש הליחּתכל סע זיא ייז

 ןגנוי ןטכוזעג םעד ןגעוו סױרַא טגָאז ייז ןוֿפ רענייא סָאװ ,תמא ןסיורג םעד
 .טילּפ

 -- שרעדנַא ץעגרע יצ ,ָאד זיא רע יצ
 .ײס יו ייס חצנ ןייז ןיא ןּבױלג רימ

 ,ןימאמ ינֹא רבק ןוֿפ שינעֿפימ ןיא
 ...יח קיֿביײא ,קיּביײא -- חישמ יח זַא

 .."ןימאמ ינאק .:גנַאזעג ןטַימ ןעייר ןיא קעװַא ךיז ןעיצ רבק .ןוֿפ תונחמ ןוא
 ,דְלַאװנרעֿפ ןיא הנותח רעד וצ עלַא ןעייג ַײז .דלַאװנרעֿפ-וצ עלַא ךיז ןעיצ יז
 םעד .ןוֿפ .גנורינעצסניא ןַא ןוא לָאּבמִיס .ַא טרעוו סָאװ ,הנותח רעד וצ --
 ..הלואג ןימ םעיינ םעד ןוֿפ ּבױהנָא

 יז .הלואג טרָאס רעַיינ ַא רָאג ןעזעג ןּבָאה רימ יװ ,זיא סָאד ,עי
 -- ןסירד ןוֿפ -- "םלוג, ןיא יו ,טרַאװרעד טינ טרעוו יז ,טינ טמוק
 זַא ,(הכוז טינ-זיא .רע ןוא) ןייז הכוז טשרע ףרַאד רוד רעד סָאװ ,לאוג ַא ןוֿפ
 ןילַא זומ סָאװ ,רעזיילסיוא ןַא ךרוד טינ טמוק .יז .ןזיוו ךיז לָאז לאוג רעד

 ןיא יו -- ,(טזילעגסיא טינ טרעוװו רע ןוא) ןרעוו טזיילעגסיוא טשרע

 טףיזיטַאמַארד ׁשיִלֶאּבִמיִס טרעװ סָאװ .הלגאג יד ,ןייֵנ . ."ענדעמָאק-הלואג;
 ..קינרועניא ןוֿפ רָאנ ,ןסיורד ןוֿפ טינ טמוק ,*דלַאװנרעֿפ ריא הנותח ַא. ןיא
 -ַאנ ַא ,סעצָארּפ ַא רָאנ ,(סנ ןייק) טקַא ןייק טינ סע זיא רַאֿפרעד עקַאט ןוא

 ענעּבילּבעג-ןּבעל יד ....גנוּבעלֿפױא ןוא גנוזיילסיוא ןוֿפ סעצָארּפ רעכעלריט
 ריא סָאװ ,הרש ןוא ,ןעמוקעגמוא זיא הרש ןייז סָאװ ,םהרבא :רעטייוו ןּבעל
 הנותח עטשרע יד ...דלַאװנרעֿפ .ןיא הנותח ןּבָאה ,רעמ טינ טּבעל לארשי

 ףרַאד ריא רַאֿפ ךיוא ...הלואגד הּתלחתא יד זיא סָאד-טָא ןוא ...רעגָאל ןיא
 רעד ןוֿפ ןדיי יד וצ טמוק סָאװ ,חישמ טינ זיא סָאד רעּבָא ,ןחישמ ןּבָאה ןעמ
 ַא זיא סָאד ...ייז ןיא יז טימ זיא סָאװ ,חישמ זיא סָאד ,הטילּפה תיראש
 תיחח יו ,סנ רערענעלק ןייק טינ זיא סָאװ ,םיתמ עקידעּבעלה תיחּת

 ...םיתמה
 יַאּב ַא ףיוא ןדיי ןגעוו ןוא --- ןדיי ןגעוו רָאנ ךיז טדער ָאד שטָאכ ןוא |

 -- .ןבעל םוצ ןליוו רעייז זיא --- ,טייצ רעטמיטשַאּב ַא ןיא ןוא טרָא ןטמיטש

 יד ןיא טנערּבעג רע טָאה (חישמ) .טילפ רעגנוי רעד יוװ ױזַא סָאװ ,ןליוו רעד

 ןַא --- ;ןרָאװעג טנערּברַאֿפ טינ זיא ןוא סנוויױאכלַאק סרעלטיה ןוֿפ ןעמַאלֿפ
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 קורדסיוא ןַא ,ןליוו ןשידיי רָאנ טינ ,ןכעלשטנעמ-ןיײמעגלַא םענוֿפ קורדסיוא
 ...ןליוו-סנּבעל ,ןקיטציא רָאנ טינ ,ןקיּביײא ןוֿפ

 -נָאמרעד רעירֿפ סקיווייל ןוֿפ ןטרעֿפ ןוא ןטירד םעד טרירטסוליא סָאד
 יד רָאנ טינ ןוא טרָא ןוא טייצ ןוֿפ ןצענערג יד רָאנ טינ .ןגעװ:סגנוֿפַאש עט

 -- ,טױט ןוא ןּבעל ןשיװצ ,תוציחמ עגנערטש יװ ,ןעייטש סָאװ ,טנעוו
 -עגלַא םענוֿפ עשיֿפיצעּפס ןוא עטערקנָאק סָאד ּפָא טדייש סָאװ ,סָאד ךיוא
 .רעּביא רעד ןוֿפ עשידייילַאנָאיצַאנ יד ךיוא אליממ ןוא -- שי םעניימ
 "וצ שינָאמרַאה טסיג רע .ןסיירוצכרוד קיווייל טכוז -- טלעוו רעלַאנָאיצַאנ
 -ָאיסערּפסקע-טֿפרַאשרַאֿפ -- לָאמַא ןוא) ןשיטסילַאער:טערקנַאק םעד ףיונ
 ןיא הנותח רעדא ןיא דָארג .םזילָאּבמיס ןוֿפ ליטס ןטימ ליטס (ןשיטסינ
 :"םלוג רעד, ,רימ ןגָאז ,ןיא יו ,ןֿפָא רעקיצניו סע רע טוט "דלָאװנרעֿפ
 יַאֹּב ץנַאג ַא זיא'ס זַא ,טזייוו -- ?דלַאװנרעֿפ ןיא הנותח יד; -- ןעמָאנ רעד
 ןוא עשידיי-ףיט ַא זיא'ס זַא ןוא ךַאז-טרָא ןוא-טייצ עטערקנָאק ןוא עטמיטש
 רעטלגילֿפַאּב סקיווייל ָאד ךיוא טקריװ ךָאד .עמעָאּפ עלַאנָאיצַאנ טסכעה
 טֿפַארק-סקורדסיוא עשירעלטסניק"וויטואיטניא ןייז ןוא ,קנַאדעג רעשיטעָאּפ

 זיִּב ,ענייז קרעוװ עקידרעירֿפ יד יוװ ױזַא ,עמעָאּפ עיינ יד ךיוא טּביוהרעד
 ןיא -- רעקידהביבס:רעסיוא ןוא רעכעלטייצרעּביא ןַא ןוֿפ הגרדמ רעד וצ

 -נייא ...גנוֿפַאש ,רעלַאנָאיצַאנ שידיי זיולּב טינ ,רעלַאסרעוװינוא ךיוא אליממ

 יװ ,רעמ ןַארַאֿפ סיוועג "דלַאװנרעֿפ ןיא הנותח יד; ןיא ןענייז ןלעטש עקיצ
 טימ ןדנוּברַאֿפ ןענייז סָאװ ,סעמעָאּפ עשיטַאמַארד ערעדנַא ןוא "םלוג, ןיא
 -שיֿפיצעּפס רענעגייא רעזדנוא טימ ןוא ַָאד ןוא טציא ןוֿפ ןדנעטשמוא יד
 עטערקנָאק יד טינ רקיע רעד ןענייז ָאד ךיוא רעּבָא --- ,קיגַארט רעשידיי

 ןעק םיא .ייז ןיא ךיז טקעלּפטנַא סָאװ ,ןעניז רענײמעגלַא רעד רָאנ ,םיטרּפ
 רעד ןוֿפ ןושל םעד ןוֿפ ןצעזרעּביא ןוא ןריזילַארענעג טעמּכ קידנעטש ןעמ
 רעמ ַא ףיוא לרוג ןשידיי םעד ןוא עטכישעג רעשידיי רעד ,הביבס רעשידיי

 ןיא ָאד ןענייז םיטרּפ עטערקנָאק ץנַאג ךיוא ,בגַא .ךַארּפש רעלַאסרעוװינוא

 ךוּת רעייז טינ רעֶּבָא ,ןָאט רעדָא ךַארּפש רעייז זיולּב סָאװ ,עמעָאּפ רעד

 סמהרבא טּפיױהרעד ,ענעצס עטירד יד ,רעגייטש ַא .שידיי שיֿפיצעּפס זיא

 "עשידייפ עקַאט ןענייז סָאד .(טָאג ןוֿפ טלַאטשעג רעד טימ ךיז ןהנעטסיוא

 טינ .ןײלַא טָאג טימ ,טלעוו רעצנַאג רעד טימ ןָאט וצ ןּבָאה יז רעּבָא ,תונעט

 טלָאװ שטנעמ רעדעי ,םהרבא רעדעי --- ,רעגַאל-"יּפ-יד. ןוֿפ םהרבא אקווד

 סנייא ,בגא) "אידג-דח רעדליו רעכעלסעהג רעד ןוֿפ עטכישעג רעד ךָאנ

 רעדליּביקסעטָארג עטסשיטסַאקרַאס ןוא עטסטלוּב ,עטסטריסנעדנָאק יד ןוֿפ

 ןגָאז טנעקעג -- (עמַארד רעד ןיא
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 ?ןעקנַאד ןוא ןעײרֿפ ךימ ךיא לָאז יװ

 -- טױט טגיל תומה ךאלמ רעד

 !רעטיױט ךָאנ ךָאד טגיל עלעגיצ'ס רעבָא

 ,טעָאֿפ רעזדנוא ייּב ןרעוו סָאװ ,סעגַארֿפ עטערקנָאק עכלעזא רעדָא

 :ללכּב סעגַארֿפ ,רענָאמ ןוא רעגערֿפ ןקיּבייא םעד

 תועסר סרעדרעמ םענוֿפ האמוט רעד ןיא טינ טעװ יצ

 !ןּברק םענוֿפ השודק יד ךיוא ןרעוו ןעקנורטרעד

 עטסכעלניײּפ ןוא תוריּתס עשיגַארט סטלעװ רעד ןוא סנשטנעמ םעד
 שטָאכ ,טּביירש קיווייל סָאװ ,ץלַא טעמּכ ןוֿפ טֿפול יד ןָא ןליֿפ ןשינעטער
 סָאװ ,רַאֿפרעד זיא סָאד .ןדיי ןגעו ןוא -- דיי ַא יװ טֿפָא ױזַא טּביירש רע
 םיא ןיא ןוא --- ,ןיילַא ךיז רע טלָאמ ,זדנוא רַאֿפ ןלָאמ טינ לָאז רע ןעמעוו

 ןוא טציא ,תורוד ןוא רוד ,רעקלעֿפ ןוא קלָאֿפ ,שטנעמ ןוא דיי ןענייז ןיילַא

 -ללּכ ןייז ןוא קיריל:ךיא ןייז .ןסָאגעגֿפױנוצ ןוא טֿפעהַאּב שינַאגרָא ,קיּבייא

 ןוא רעטֿפניֿפ רעד וצ רימ ןעמוק ָאד ןוא) רַאֿפרעד ןוא ,סנייא ןענייז קיריל

 -- (ןֿפַאש ןייז ןוֿפ ןסָאמ רעדָא תודימ ףניֿפ עטנָאמרעד יד ןוֿפ רעטצעל

 יװ ,*דלַאװנרעֿפ ןיא הנותח יד, ןיא זדנוא רַאֿפ ךיז רע טקעלּפטנַא רַאֿפרעד
 יד ןוֿפ רענייא ןיא יו רעמ ,ענייז סעמעָאּפ עשיטַאמַארד עקידרעירֿפ עלַא ןיא
 סָאד ןוא -- רעקינַארכ ךיוא רעּבָא ,רעטכיד זיא רע .ענָאסרעּפ סיטַאמַארד
 :רעקינַארכ ןוֿפ לױמ ןטימ רע טגָאז

 ןדיי ןטנערּברַאֿפ ַא ןוֿפ טױט סעד זומ ךיא

 .הנותח ַא ןוֿפ החמש רעד טימ ןדניבנעמַאזוצ

 טינ רעטיוט ַא ןיא טלעוו ַא ןיא ןעק ךיא, :טגָאז סָאװ ,םהרבא זיא רע
 ךיא, :טגָאז ןוא ןעמהרבא טרעטנומ סָאװ ,טלַאטשעג ךיוא זיא רע ."ןּבעל
 סטילפ ןגנוי ןוֿפ ךיוא ןוא ןטלַא ןוֿפ ךס ַא ."פעל :ריד גָאז ךיא .ריד ףלעה

 .דייר ענעגייא סטעָאּפ םעד ןענייז דייר

 ןיא סע זיא ױזַא ,גנוֿפַאש רעשיטַאמַארד רעטסעיינ ןייז ןיא סע זיא ױזַא
 רַאֿפ ןיילַא ךיז טקעלּפטנַא רע ןעוו ,רע זיא רע .קרעו עקידרעירֿפ ענייז עלַא

 ;טרָאװ םוצ ןעמוק ערעדנַא טזָאל רע ןעוו ,טלָאמַאד ךיוא טדער רע :זדנוא
 ענייז ןיא ךיוא -- רעקיריל זיא רע .ןדלעה ענייז ןשיווצ ךיז טלײטרַאֿפ רע

 -ילּפמָאק וצ ,ןקורדנייא ןוא ןשינעּבעלרעּביא ןיא ךייר וצ זיא רע ...סעמַארד
 זיילּב ןיא ןריוויטקעיּבָא ןענעק ךיז לָאז רע זַא ,קידתוריּתס וצ ןוא טריצ
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 זּומ טײקיטלַאטשעגליֿפ ןייז רַאֿפ ;עמַארד ַא רענייז ןוֿפ ןדלעה יד ןוֿפ םענייא
 רע זומ קורדסיוא-טסּבלעז ןלוֿפ ןייז רַאֿפ .טלַאטשעג ןייא יו רעמ ןּבָאה רע
 ,עקיּפעגכָאנ יא ,עטנשקערַאֿפ יא ,עטוג יא ,עזייּב יא -- טָאה רע ןוא -- ןּבָאה
 -ַאש-טסנוק עקיטכיל יא ,ערעטצניֿפ יא ,עקיּביױלג יא ,עטלֿפײװצרַאֿפ יא
 .ןעגנוֿפ

 געוו ןייז רעּבָא .ןקעלּפטנַא וצ ןילַא ךיז ידּכ ןנָאה עלַא יז זומ רע
 -סטוג וצ טייקרעטיּב ןוא טייקזייּב ןוֿפ -- (רָאלק טציא ןיוש זיא סָאד) זיא

 .ןּבױלג וצ שואי ןוֿפ ,טייקדלימ רעקיּבעגכָאנ וצ תונשקע רעטרַאה ןוֿפ ,טייק
 טֿכיל וצ ...טײקרָאלק ןוא טכיל וצ שינרעטצניֿפ ןוֿפ -- לודג רואל הלֿפאמו
 .טײקרָאלק וצ -- ןֿפוא-סקורדסיױא ןייז ןיא -- ןוא דנַאטשוציטימעג ןייז ןיא

3 

 הגרדמ יד-טָא טכיירגרעד לענש ױזַא טינ ןוא טכייל ױזַא טינ טָאה רע
 -ליז ןוֿפ םענייא ןיא .טימעג ןיא טייקיטכיל ןוא קורדסיוא ןיא טיײקרָאלק ןוֿפ

 :טנעיילעג רימ ןּבָאה רעדיליטנגוי ענ

 ןעמוק טעוװ עגר יד ןענַאװ זיּב
 -- ,ןרָאי ןלתו ןײגרַאֿפ
 טייקטכייל עקידיירֿפ ןיימ ןענַאוו זיּב
 . ןריױּבעג ןרעװו טעװ

 ןיז דמערֿפ ןוא סָאזנייא ךיא לעו ןַאד זיּב

 ןטלַאהַאּב ןוא טֿפיטרַאֿפ

 לפענ ןיא ןשטנעמ ןוֿפ ןוא ךיז ןוֿפ

 .ןטלַאטשעג עטייוו ןוֿפ

 -עג טינ סרערערַאֿפ ןֹוא סרענעייל ענייז ןוֿפ טלעו רעד רע זיא דמערֿפ

 ףיוא ןטרַאװ סע זַא ,טליֿפרעד ּבױהנָא ןיא ךיילג טָאה יז .טינ לָאמנייק -- ןעוו

 ןרָאי זַא ,קיטכיר זיא סע רעּבָא ,*ענעטלַאהַאּב תורצוא ,, קיריל ןייז ןיא ריא

 ןוֿפ ןטלַאהַאּב ןוא טֿפיטרַאֿפ ןעוועג ץלַא ךָאנ זיא רע ןוא -- ןעגנַאגרַאֿפ ןענייז

 -ָאמ ןעוועג :ךָאנ רעֶמ ..ןטלַאטשעג עטייוו ןוֿפ לפענ ןיא ןשטנעמ ןוֿפ ןוא ךיז

 ןוא רעטכידעג ץלַא טרעוו לּפענ רעד זַא ,טכודעג ךיז טָאה סע ןעוו ,ןטנעמ

 -סיוא לָאמַא ךיז טָאה רענעייל ןייא סנטסקיצניוו .רעטייוו ץלַא --- ןטלַאטשעג יד

 ןבירשעג ּבָאה ךיא יװ ,ךיז רע טניֿפעג ,ןקיווייל קידנענעייל זַא ,טכודעג

 טכיילש .,ןגעװיגרַאּב ךרוד ךיז טלגנעלש סָאװ .,ןַאּב ַא ןיא ,ריֿפניירַא םעניא
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 עלָאמש ידיטָא ,,ךיז טיירדעג ןוא ןגיוצעג ךיז ןּבָאה ייז ...ןלענוט ךרוד ךיז

 -ייז ייז ,ןטנורגּפָא ןוֿפ םיוז םייּב -- דיל סקיווייל .ה ןוֿפ ןגעוו עכעלרעֿפעג

 לָאמַא ןוא) ףױרַא ,ףױרַא ךיז טֿפױרשעג ,טרעטעלקעג ןּבָאה ,ןכָארקעג ןענ
 ןשיװצ ,ענעקָארשרעד ןוא עטסיירד ,ךיז טעבנגעג ,(ּפָארַא ,ּפָארַא ךיוא
 סע זיא ױזַא ..ןעגנַאגכרוד עלעקנוט ןיא ןרָאװעג ןריױלרַאֿפ ,ןטלַאּפש-ןזלעֿפ

 טימ .ןֿפַאש סקיווייל .ה ןוֿפ רָאי קיצנאווציןצֿפוֿפ עטשרע יד ןיא ןעוועג טֿפָא
 "וצ ןייק טינ ןעוועג רשֿפא זיא'ס ןוא) קירוצ טרעדנוהרָאי לטרעֿפ ַא ךרע ןַא
 ;דנַאלסור-טעוװָאס ןייק עזייר ַא טכַאמעג רע טָאה טלָאמַאד דָארג סָאװ ,לַאֿפ
 רע יו ,לַאטָאט ױזַא טלָאמַאד ךָאנ ןעוועג טינ ,בגא ,זיא םזירַאטילַאטָאט רעד

 רָאי קילדנעצ ּבלַאה ַא ןוא ייוצ ךרע ןַא טימ -- (רעטעּפש ןרָאװעג זיא
 -כרוד ןּביױהעגנָא ,ערעלעה לָאמַא ,עסַאלּב לָאמ ַא ,טכיל ןלַארטש ןּבָאה קירוצ
 -סיוא ןוא ןעגנומיטש סקיוויל .ה ןוֿפ ןטייקלקנוט יד ךרוד ךיז ןסיירוצ

 רָאג רעּביא ןעזרעד טַאהעג רע טָאה "לכיימש ןוֿפ טרוּבעג- .ןעמרָאֿפ-סקורד
 "עג זיא ןײלַא םיא ייַּב ןוא -- ןסָאגעצ םייה רעטלַא ןייז ןוֿפ דרע רעד

 | | -- גנַאלרַאֿפ ַא ןרָאװעג ןריוּב

 -- ןדנעוו וצ ןעמעלַא וצ גנַאזעג ןיימ

 ןעמוהּת ןוֿפ טנעוו ךרוד ךיז ןסיירוצכרוד

 ןזנעל עניימ טלטרַאגעגמורַא ּבָאה ךיא לייו

 .ןעמָאנ ןייד ןוֿפ טֿפַאשּביל ןוא טכיל טיט

 ,ןעמוהּת -- ןעמוהּת יד ,טנעוו ןּבילּבעג ןענייז "ןעמוהּת ןוֿפ טנעוו, יד
 ןייז ןוא -- ,ןסירעגכרוד עקַאט ייז גנַאזעג ןייז טָאה טייצ וצ טייצ ןוֿפ רעּבָא
 ןּבָאה טכיל ןוֿפ סעגר יד ןוא .טקיטכילעצ ךיז עגר ַא ףיוא טָאה טייקלקנוט
 - ,"רעקיטלַאטשעגיײװצ, ַא ,תמא ,ןעוועג ץלַא ךָאנ זיא רע .טרעמעג ךיז
 טימ ןַאמירכא -- רעטייוצ רעד ייּב ,ךאלמ רעקיטכיל ַא טנַאה ןייא ייּב

 ןוֿפ ,טכיל ןוֿפ רַאה רעד ,דזומרַא טָאה זייוכעלסיּב רעּבָא .ןטָאש ןרעווש ןייז

 ןוֿפ רש םעד רעּביא ןקרַאטש ךיז ןעמונעג ,טייקסטוג ןוא סטוג ןוֿפ ,ןּבעל

 ,טסורּב סטעָאּפ םעד ןיא תומשנ ייווצ יד ןשיווצ לגנַארעג רעד .שינרעטצניֿפ

 ןוא רעקידנעמוקֿפױא רעד ,רעקידנרָאצ רעד ןוא המשנ רעקידנעלכיימש רעד

 עטיױו טימ) ןעמערוטש וצ טרעהעגֿפױא טינ טָאה ,"רעקידנעמוקמוא, רעד

 -ייווצ רעד רעּבָא ,(לוֿפ טציא ךיוא ךָאנ עיזעָאּפ ןייז זיא םערוטש םעד ןוֿפ סָאכע

 טשרָאד רעמ טָאהעג ןיוש טציא טָאה ,רעקיּבױלג ןוא רעקיטכיל רעד ,דצ רעט

 רָאג .גנולֿפײװצרַאֿפ ןוא שינרעטצניֿפ ןוֿפ דצ רעד יװ ,קורדסיוא ןוֿפ חוּכ זוא
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 יד ןיא ,?טניירֿפ ןטייוו ַא וצ רעדיל, יד ןיא ןעזעג סע רימ ןּבָאה סרעדנוזַאּב

 טלַאה ןָא טלָאמַאד ןוֿפ .1931 --- 1926 ןרָאי יד ןוֿפ ןעמַאטש סָאװ ,רעדיל
 טינ ,ךיז ןלעטשוצּפָא טינ -- ןיײלַא ךיז ןוא טנײרֿפ ןייז ןענערָאװ ןייא ןיא רע

 זַא ןּביױלג וצ ןוא רעטניהַא ךיז ןקוקוצמוא

 .דנַאל קידנעײגֿפױא ןַא זדנוא ןוֿפ סױרָאֿפ

 "ביל ַא ןוא ןקיּביולג ַא ,םעיינ ַא ןכַאמ וצ ךיז רע טימ ןָא טלָאמַאד ןוֿפ

 ןוֿפ רעדיל ענייז ףיוא ,?םוקמוא ןוֿפ רעדילא ענעגייא ןייז ףיוא שוריּפ ןקיט

 ...דנַאל סמענייק

 ןשיטַאמַארד-ףיט םעד ,גָאלַאיד םעד ,טגָאזעג יװ ,ץלַא ךָאנ ןרעה רימ

 ,רָאװ ןוא עיזיוו ןשיווצ חוּכיװ םעד -- ,ןיילַא ךיז טימ טריֿפ רע סָאװ ,חוּכיוװ

 -סטוג ןוא טײקמַאזיורג ,ליֿפעג-טלעוו ןוא ליֿפעג-ךיא ,םזילַאער ןוא קיטנַאמָאר

 ייווצ יד ךיז ןסיג רעטֿפָא ןוא רעטֿפָא ץלַא רעּבָא .גנוזיילסיוא ןוא ןייּפ ,טייק

 ַא זייווכעלסיּב טרעוו גָאלַאיד םענוֿפ ;סנייא ןרעװ ןוא ףיונוצ ןטלַאטשעג

 .רָאֿפ סע טמוק לענש ױזַא טינ רעּבָא .גָאלָאנָאמ

 ןטייווצ ןייז ןוא "םלוג םעד, ןשיװצ רעּבירַא ןענייז רָאי ןצֿפוֿפ ַא ייּב

 -עג טָאה רָאי קילדנעצ ןּבלַאהטרעדנַא ייּב :?עידעמָאק-הלואג, רעד -- לייט

 טלַאטשעג עקיטכיל יד ןוא טלַאטשעג ףסוי-ןּב-חישמ עלעקנוט יד זיּב טרעיוד

 ,םוהּת ןרעּביא ןוא --- ,ןרעדירּב וצ ןּבױהעגנָא ךיז ןּבָאה דוד ןֹּב חישמ ןוֿפ

 -ירַא זיא טייצ עגנַאל ַא .ןקירּב ןעיצ ןעמונעג ךיז ןּבָאה ,ייז ןשיווצ טגיל סָאװ

 יד ןרָאװעג זיא "םלוג, ןוֿפ טייקנסירעצ ןוא טייקלקנוט רעד ןוֿפ זיּב רעּב

 -רַאֿפ ןסיר ןרעוו לענש טינ ."עידעמָאק-הלואג; ןוֿפ טײקצנַאג ןוא טייקרָאלק

 ,טײקיגָאט ןוא טײקיטכַאנ ןשיווצ תוריּתס טעלגרַאֿפ ןרעוו טכייל טינ .טלייה

 -רעדיוו ןוא ןסנַאנָאסיד עקירעּביא עלַא ךיוא ןוא .טֿפַאשּביל ןוא תוירזכא

 עגנַאל ַא ןּבָאה ייז ןוא .ןדניװשרַאֿפ טנעקעג לענש ױזַא טינ ןּבָאה ןכורּפש

 עטסקינייוועניא ןייז --- ןײלַא ןקיווייל ןוֿפ ןוא --- זדנוא רַאֿפ טלעטשרַאֿפ טייצ

 ...טײקשינַאמרַאה

 -ּפָארַא טינ ךָאנ ךיז טָאה ליּפש ןשיגַארט םעד רעּביא גנַאהרָאֿפ רעד

 רעשיטַאמַארד רעטסעיינ ןייז ןיא ךיוא ,סקיווייל ךוּב םעיינ ןדעי ןיא .ןזָאלעג

 סָאװ רעּבָא ,טליּפשעג ײנסנוֿפ סע טרעוו "דלַאװנרעֿפ ןיא הנותח יד; עמעָאּפ

 טכיל סָאד ,ליּפש-ןטָאש ןוא -טכיל ןשיטַאמַארד םעד-טָא ןיא זיא רעטייוו

 ערעטצניֿפ יד ןיא ,רעלטיה תריזג ןוֿפ ןרָאי יד ןיא אקווד ןוא ,סנטָאש יד רבוג

 .ןעוועג ָאי דיל ןייז ןוא המשנ ןייז טימ זיא רע ואוו ,עקנילּבערט ןוֿפ געט

 ַא ןיא ןײרַא טקניז ןוז יד; יו רָאנ טינ ןזיוועג זדנוא ןוא ןעזעג רע טָאה

 ךיוא רָאנ ,?עטַאל עלעג יד, ןוא "ואכאד ןייק ןרָאֿפ ןדיי, יװ ,יָאקיטסַאװס
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 ,"דלַאװנרעֿפ ןיא הנותח יד, ךָאנרעד ןוא ?ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא סנ, םעד

 ,םינּתוחמ ענעעזעגמוא ןענייז ענעמוקעגמוא יד ןוֿפ סנטָאש יד ואוו ,הנותח יד

 ."לזמ טימ ,לזמ טימ.,, :ןענייז רעטרעוװו ייווצ עטצעל יד ואוו ןוא

 ןוֿפ סקיווייל קרעוו ערעדנַא ךיוא ןזייוו ,עמעָאּפ עקיזָאד יד יוװ ױזַא ןוא

 ץשיטַאמַארד ןוא עשיריל ןייז זיא רָאי קיצכעז ענייז וצ זַא ,טייצ רעטצעל רעד

 ןוא ךוּת ריא ןיא ,גנַאלק ריא ןיא ןוא ןיז ריא ןיא עטרעטיילעג ַא עיזעָאּפ

 ...ןָאט ריא ןיא

 ,טײקכַאֿפנײא:טרָאװ רעד וצ קירוצ םוא ךיז רע טרעק ,ךייר ןוא ףייר

 זיא ריא טימ סָאװ ןוא ,ןָא טשרע טּביײה סָאװ ,םעד טריזירעטקַארַאכ סָאװ

 רע טָאה ןשינעכוז ערעווש ןוא עגנַאל ךָאנ סָאװ ,רעד טשטנעּבעג רעמ ךָאנ

 טרָאװ ןוֿפ תוטשּפ עקידּבױהנָא סקיווייל .טײקֿפײר ןוֿפ לעווש יד טכיירגרעד

 -:ייא ,ערעֿפיט ןוא ערעכעה ,עקיטציא ןייז .קיטושּפ ױזַא ןעוועג טינ ךיוא זיא

 ,סולשּפָא ןוֿפ רָאנ ,ּבױהנָא ןוֿפ טײקכַאֿפנײא יד טינ ןיוש רעכיז זיא טײקכַאֿפ

 ,עיניל -- רעשיגַאזגיז רעדָא רעדארג -- רעד ןוֿפ טײקכַאֿפנײיא יד טינ --

 ױזַא טָאה ןילַא רע סָאװ ,לּכה-ךס םעד ןוֿפ ,זיירק םענעסָאלשעג ןוֿפ רָאנ

 טינ םעד ןיא טכַארּבעגסױרַא קיטֿפַאהרעטסיײמ ױזַא ןוא לוֿפ ױזַא ,קידתמא

 :?לּכה-ךס ןוֿפ גניר, ןטריטיצ לָאמ ןייא

 ןטענָאס ןוֿפ טנייה טייצ יד טינ זיא'ס ,סייווי'כ

 .קנַאט ןוא ןָאנַאק ןוֿפ ךָאד טייצ יד זיא סע

 ,קנַארק זיא טסייג ןייז וא רעטצניֿפ זיא שטנעמ רעד

 ןטעב ןעמעוווצ ,ךיז ןקערטש ןעמעוווצ ַאטינ

 -- קנַאד ַא סיוא גניז ,ןגעווטסעדנוֿפ ,ץרַאה ןיימ

 ןטערקעד עשרעקנעה ןוֿפ גרעּב רעטנוא סָאװ

 ןטעָאּפ עתמא ןוֿפ םיורט רעד ךיז טלּפַאצ ךָאנ

 .קנַאדעג סטָאג יו ןייז קיטכיל טעוו שטנעמ רעד

2 

 רעד ,ןתיליל ןוֿפ ןעגנַאֿפעג זיא סָאװ ,ןשטנעמ םענוֿפ ןרעוו-קיטכיל סָאד
 וצרעד --- גנוזיילסיוא עטסקינייװעניא סנשטנעמ םעד -- ,טכַאנ ןוֿפ ןיגיניק
 ןוא ?ןײלַא רָאנ וצרעד ..ןֿפַאש שיטַאמַארד ןוא שיריל סקיווייל טּבערטש

 טינ:רעיש ןוֿפ ךשמ ןיא ןֿפַאש סטעָאּפ ַא ןעמענ וצ ךעלגעמ ללכּב ןעד זיא
 יד ייּב ,ןטייצ עטסנדײשרַאֿפ יד ןיא ןֿפַאש סטעָאּפ ַא ,טרעדנוהרָאי ןּבלַאה ַא

 געמ ,גנוּבערטש ןייא וצ סע ןריצודער ןוא -- ןדנעטשמוא עטסקידתוריּתס
 ?קרַאטש יװ ןוא טיירב יוװ ןייז יז
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 -ליֿפ ןוא ןקיטײזליֿפ ַאזַא ןוֿפ גנוֿפַאש עשיטעָאּפ יד ךָאנ טרֿפּב ,עיזעָאּפ

 טשרָאקַא ."רעמינּפ קיצעּביז; טָאה ,קיווייל .ה יו ,רעטכיד ןקיטלַאטשעג

 ןואורּפ םיא טסליו וד ןוא ,ןריא םינּפ ןייא ןיא טקוקעגנייא ךיז וטסָאה

 יז -- טנטָאשַאּב שירֿפ ,ןןטכױלַאּב שרעדנַא ןיוש זיא יז טשרע ,ןלָאמסיוא

 יװ ןוא קרַאטש יו זַא ,תמא ךיוא רעּבָא זיא סע .קילּבנָא םעיינ ַא ןיוש טָאה

 סָאד ןענייז ,טכיזעג ןייז ןוֿפ קורדסיוא םעד ןרעדנע טינ לָאז טעָאּפ ַא טֿפָא

 ןעוו ןוא .םינּפ ןקיּבלעז םעד ןוא ןייא ןוֿפ סעיסערּפסקע ענעדײשרַאֿפ ץלַא

 טכיזעג ןשירעטכיד סקיווייל .ה ןוֿפ סענימ ענעדײשרַאֿפ עלַא יד ןשיווצ

 ךיז ןעמ זומ -- ,ערעדנַא ךס ַא יו רעטֿפָא ףיוא-טכייל סָאװ ,ַאזַא ןעמ טכוז

 רַאֿפ טסַאּפעג ךיז ןטלָאװ סע סָאװ ,קורדסיוא-סטכיזעג םעד ףיוא ןלעטשּפָא
 עקַאט רשֿפא ןוא םורֿפ ,ןגיוצעגנָא ,טסנרע :יו ,ןויטקעידַא עניױזַא םיא
 ,קידהליֿפּת

 ליטש טכייל ןּפיל עטכַאמעגוצ-ףייטש ענייז ןוֿפ זַא ,ךיז טֿפערט סיוועג

 -ּבלַאה ,ךיז טזייוו קילּב ןייז ןיא זַא ןוא ,לכיימש ַא סױרַא קידוועמעש ןוא
 ,זיא סָאד טינ רעּבָא ,רָאמוה ןוֿפ ,טײקידװעליּפש ןוֿפ לַארטש ַא ,טלעטשרַאֿפ

 "ןּפַאכֿפױא , ןלעוו לָאז רענעכייצ-טסנוק ַא ןעוו ,טנעמָאמ רעד ,ךיא ּביילג

 רענעכייצ ןרַאֿפ טונימ ערעקיסַאּפ ךס ַא .טערטרָאּפ סקיווייל ןזייוו זדנוא זוא
 -ײֿפ ,זדנוא קידנעירּב ,ןענערּב ןגיוא סטעָאּפ םעד ןיא ןעוו ,זיא רעלָאמ רעדָא
 ַא סעּפע ןענָאמרעד ןוא ןענָאמ ,תונשקע טימ ןענָאמ ,ןענָאמ סָאװ ,ךעלרע
 ןעמ סָאװ ,תוחילש עקילייה ַא סעּפע ,ןלָאצ זומ ןעמ סָאװ ,בוח ןסיורג ַא ,בוח

 ...ןָאט זומ
 ןוא סעדער ענייז ןיא טנָאמרעד לָאמ ןייא טינ קיווייל טָאה תוחילש ןייז

 ..רעדיל ענייז ןיא ךיוא ,ןעויוורעטניא

 ,רעטרע רעּביא ןַאּפש ךיא

 ןטָארטעג ןטלעז טָאה סוֿפ ַא ואוו

 :תוחילשש ַא ןיא ײג ךיא

 ,רעטרעוו ןפיל יד ףיא גַָארט ךיא

 ןרָאװעג רימ טױרטרַאֿפ ןענייז סָאװ

 ,רעטרעוו ןוֿפ חילש רעד ןיּב ךיא

 ךײרֿפ ןוא טֿפַאשּביל סָאװ

 דיל ןוא רעיױרט טימ טשימעג

 ןריוּבעג ןעניגַאּב ןיא טנייה ןּבָאה
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 רעטרעוו יד ןָא יורט ךיא ןוא גָארט ךיא

 ,ןייטוש םעד ןוא געוו סעד

 -- .סָארטש םעד ןוא גרַאּב םעד

 .סָאוװש םעד ןוא םיוּב םעד

 רעטיצ טימ תוחילש ןיימ סא ריֿפ ךיא

 .רעטיה םענערױאוושרַאֿפ-רדנ ַא ןוֿפ

 ("רעדנואוו רעּביא רעדנואוו))

 םעד ןגעוו -- טינ רעדָא תוחילש ַא טָאה ללכּב גנוטכיד סקלָאֿפ ַא יצ

 -- גנוֿפַאש עשיטעָאּפ סקיווייל .ה רעּבָא ,ןעגנוניימ ענעדײשרַאֿפ ןייז ןענעק

 יז ןעו זַא ,קורדנייא םעד טכַאמ -- ןעמיטשנייא ןזומ עלַא ןלעוו טימרעד

 -ץגֿפױרַא טינ ריא ףיוא לָאז סע ןעוו זַא ,עיסימ עכיוה ןייק ןּבָאה טינ לָאז

 סעּפע ןוֿפ ,תוירחא רעקידלַאװעג ַא סעּפע ןוֿפ לוע רעקילייה רעד ןרעוו טגייל

 טימ ןצֿפעל עריא טרירעגנָא ןּבָאה טינ לָאז ךאלמ רעד ןעוו זַא -- .,רדנ ַא
 .םעטָא טלעֿפעגסיױא ריא טלָאװ ,םַאלֿפ ןייז טימ ,ליוק ןייז

 עשידיי עקינייא יװ ,ןטכַארט וצ ןלַאֿפעגנײא טינ לָאמניײק זיא ןקיווייל .ה
 זדנוא רַאֿפ גונעג ןייז טעוו'ס, זַא ,לָאמַא טכַארטעג ןּבָאה רוד ןייז ןוֿפ ןטעָאּפ
 ַא טכייל ,םיא רעּביא ןָאט ץנַאט ַא ,טרָאװ ןשידיי ןטימ ןָאט לּבמיצ ַא רָאנ
 -ערעטניא ןַא רעייז ןיא ןּבירשעג טָאה ןיילַא רע יוװ ,"ןיוש ןוא --- ןָאט גניז

 ןטסקיצֿפוֿפ ןייז ןוֿפ גנורעײֿפ רעד ךָאנ לקיטרַא ןשיֿפַארגָאיּבָאטױא ןטנַאס
 טָאה רע ,ןיינ .(1929 ,יַאמ ןטס-21 ,קרָאי-װינ ,"גָאט רעד,) גָאטנריוּבעג
 טינ ,ךיא ּביילג ,סע טָאה רע .גונעג זיא סָאד זַא .טכַארטעג טינ לָאמנייק

 טָאה רע ןעוו ,טרעדנוהרָאי םענוֿפ ןרָאא עטשרע עמַאס יד ןיא טכַארטעג
 רעשיסור רעד ךָאנ סָאװ ,ןרָאי יד ןיא רעדָא ,ןּביירש ןּבױהעגנַא סָאװ-רָאנ
 רעדָא םזילַאודיוװידניא רעשירעלטסניק ןעוו ,1906 -- 1905 ןוֿפ עיצולָאװער

 עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא ןעגנירדוצניירַא ןּביױהעגנָא טָאה "םזיטעטסע;
 אקווד ךָאד רע טָאה .םי טייז רעד ףיוא ךיוא ךָאנרעד ןוא רענעי ףיוא רעירֿפ
 ןטייקק ןוא "םונהיג ןוֿפ המשנ ַא; ןּבירשעג 1908 -- 1907 ןרָאי יד ןיא
 ,סָאטַאּפ ןלַאנָאיצַאנ ןוא ןלַאיצָאס טימ לוֿפ ןענייז סָאװ ,סעמעָאּפ ,"חישמ ןוֿפ
 זיא רע ןעוו ,1916 -- 1914 ןרָאי יד ןיא ךיוא טכַארטעג טינ סע טָאה רע
 "םערטסקע יד טימ טנעקַאּב ךיז טָאה ןוא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג סָאװ-רָאנ
 ןיא ןעוועג טלָאמַאד ןענייז סָאװ ,ןעגנומיטש עשיטעָאּפ עשיטסילַאודיװידניא
 -- רעדיל עכעלטע עשּפיה טלָאמַאד ןּבירשעג ,עקַאט תמא ,טָאה רע .עדָאמ
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 רע ןכלעוו ,זניצ רעליטש ןימ ַא עקַאט ןעוועג סע זיא רשֿפא ןוא ,ױזַא םּתֹס
 -ידרעירֿפ רעד ןגעק קידנריטלָאװער סָאװ ,"עגנויא עּפורג רעד טלָאצעג טָאה
 ןוא -- טרּפ ןוֿפ דיל ןרַאֿפ טלעטשעגנייא ךיז יז טָאה ,גנוטכיד-ללּכ רעק

 ,טלָאצעג זייוולייט זניצ םעד טָאה קיווייל .(םיטרּפ עקיטשינ וצ טֿפָא) םיטרּפ
 ..גנַאל וצ טינ רעּבָא

 ,טרָאװ ןיימ טינ םעשרַאֿפ ךיא ,ןיינ א

 ןעניוטנַא טינ טרָאװ ןיימ ןוֿפ לו ךיא

 ,טרָא ןקילייה םוצ סע גָארט ךיא

 .ןעניֿפעג טייקליטש יד לעוו ךיא ואוו

 ("עטשרע סָאד יװ יױזַא)

 עקנילּבערט ןיא, ךוּב םעניא ךיז טניֿפעג סָאװ ,דיל ַא ןוֿפ זיא סָאד
 .1945 --- 1940 ןרָאי יד ןוֿפ טמַאטש סָאװ ,ךוּב ַא -- .,"ןעוועג טינ ךיא ןיּב
 ּבױהנָא ןוֿפ .טליֿפעג ױזַא לָאמ עלַא טָאה רע -- רעירֿפ ךיוא טָאה רע רעּבָא

 -ייה ַא; טרָאװ ןייז ןוא ךיז רַאֿפ טכוזעג ןיילַא ךיז ןיא ףיט רע טָאה ןָא
 ראֿפ ןעוועג דרע יד זיא ןָא ןרָאי-רעדניק יד ןוֿפ .חּבזמ ַא -- "טרָא ןקיל

 עטלּפענרַאֿפ ,עטמיטשַאּבמוא יד ןיא וליֿפַא .הדקע ןַא ,טָאֿפַאשע ןַא -- םיא

 זיא רע יו םעדכָאנ דלַאּב ןּבירשעג טָאה רע סָאװ ,ןזרעֿפ ,עטמולחרַאֿפ ןוא
 -טסואווַאּבמוא-ּבלַאה --- ןיוש ןַארַאֿפ ןענייז ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעג 1913 ףוס
 רעסיורג רעד ףיוא ןשינערעהוצנָא עשיטסילוּבמַאנמָאס טינ-רעיש ,עקיניז
 ענעי ןוֿפ רעדיל ענױזַא טנעייל) ןריֿפוצסיױא טרעשַאּב זיא םיא סָאװ ,תוחילש

 סנדעי ןיאע ,"טעגרהעג ןרעוו טינ רענייק טעוו'ס, ,"זייוולגניי, יוװ ,ןרָאי

 -עג ,עמעָאּפ עשיטַאמַארד עטשרע ןייז .("ןשטנעמ ,קירעיורט טייז , ,?ץרַאה
 ויטָאמ -טייל ריא ןוא עמעט ריא רַאֿפ טסיזמוא טינ טָאה ,1908 ןיא ןּבירש

 לױמ םעד טימ קיוויל טָאה קירוצ רָאי קיצרעֿפ טימ ןיוש .הלואג --

 -עג ןוא טנָאמעג ,עמעָאּפ רעד ןוֿפ טלַאטשעג-טּפיױה רעד ,לאירזע ךאלמ ןוֿפ
 :טהנעט

 קעווַא םוהּת ןיא ןױש ןענייז טכענ ליֿפיװ

 געוו ןקיטולּב ןֿפױא ץלַא ךָאנ זיא דרע יד ןוא

 .ןּברוח ןוֿפ תוללי טימ לוֿפ ןוא

 ,טנַאו רעטצעל רעד ןופ רעײֿפ עלעה סָאד

 םשדקמה תיב ןוֿפ טנַאװ רעטנלע רעד ןוֿפ

 ןעגנוצ ענייז טֿפרַאוו ןעלמיה עלַא וצ

 דייר סאיבנ סעד ךיז ןגָארט ןעמַאלֿפ ןיא
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 ..עגנולשרַאֿפ דעו סלועל ןרעוו ןוא

 -- ,רעטרעוו עקילייה ראֿפ העושי ןייק ָאטינ
 טָאג ןרָאצ טימ ךיז ןוֿפ יז טּביירט סע
 .רעטרע ענעטלָאשרַאֿפ עלַא רעּביא
 ןגָארט ןטניוו יד ,רעדירּב ,רעדירּב ,א
 ןּברוח ןוֿפ חיר סעד רעהַא ןעגנערּב ןוא
 ןגָאלק לָאֹטַאכָאנ רימָאל ,רעדירּב ,רעדירּב א
 .םילשורי ןוֿפ ךָארּב ןסױרג ןֿפױא

 ךָאנ ,ערעדנַא לסיּבַא ןיא טגָאזעג 1908 ןיא סע רע טָאה אמּתסמ

 סאיבנ םעד ןגעוװ טלָאמַאד ןיוש רע טָאה טסואוועג רעּבָא ,ןזרעֿפ ,ערעיור

 ןוֿפ טלָאמַאד ןיוש רע טָאה טסואוועג ,ןעמַאלֿפ ןיא ךיז ןגָארט סָאװ ,דייר

 -רַאֿפ עלַא רעּביא ןרָאצ טימ ךיז ןוֿפ יז טּביירט טָאג סָאװ ,רעטרעוו עקילייה

 רעטרעוו עקילייה ךָאנ טלָאמַאד ןיוש רע טָאה טקנעּבעג .רעטרע ענעטלָאש

 -עטלַאשרַאֿפ סטלעוו רעד טימ טינ ךיז ייז ןעמַארג ךוּת ןיא זַא ,טריּפשעג ןוא

 .רעטרע ענ

 ןּבירשעג (הסיֿפּת רעקסנימ ןיא) טָאה רע ןעוו ,טלָאמַאד רָאנ טינ ןוא

 רע יו םעד ךָאנ ןּבירשעג --- ?חישמ ןוֿפ ןטייק , ןוא "םונהיג ןוֿפ המשנ ַא.

 ןוֿפ יא ,ןּבױלג-חישמ ןוֿפ יא םעט ןברַאה םעד טכוזרַאֿפ ןיוש טַאהעג טָאה

 -- זייוולגניי ,ךס ַא רעירֿפ ךיוא -- ,ןטייק סחישמ

 ,ןליּפוע ןיא ךיז ןטלַאה רעדניק עלַא ןעוו ,זיױולגניי ךַאנ

 ןטלַאהעג ןיש ןסיורג ַא רַאֿפ ךימ ךיא ּבָאה

 ,ןטיױורעד ןוֿפ ןשטנעמ טימ ,ןילַא ךיז טימ טּבעלעג

 .ןטלַאהַאּב ןעמעלַא ןוֿפ סָאװ סעּפע יו יזזַא

 -- ןגייוש ,ןדײל ןשטנעמ יו ןעזעג ןַאד ןיױש ּבָאה ךיא

 ,ןעמונרַאֿפ ךיז ןיא ןרעייז ןגיױווװש םעד ךיא ּבָאה

 ,רעטלע רעטיױו ןיא טייו ךיז טלעטשעגרָאֿפ סעּפע ןוא

 !ןעמוק ןדייל ןופ טעוו סעכעלרעדנואוו ,סעסיורג סעּפע

 -רַאװרעד טנגוי, ענייז ןוֿפ "עכעלרעדנואוו סָאד ,עסיורג סָאד, טָא ןוא

 סָאד ריא ןיא ןײרַא זיא סע יוװ ױזַא ,עיזעָאּפ ןייז ןיא ןיירַא זיא ?ןעגנוט

 -ַאֹּב ןעמעלַא ןוֿפ , זייוולגניי טָאה רע סָאװ ,ץלַא ןוא ןגייווש סָאד ןוא ןדייל

 ."ןטלַאה
 -עּבעלרעּביא-טנגוי עשיטַאמַארד ַא ךיז ןיא טּפַאזעגניא טָאה דיל ןייז

 -סיוא ױזַא ךיז ןעק ןעמ ּביױא -- ,ןטקַא ייווצ ןיא שינעּבעלרעּביא ןַא ,שינ
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 םעדיטָא .רעטָאֿפ ןייז ןוא רע :ענָאסרעּפ סיטַאמַארד ייווצ טימ ןוא -- ,ןקירד

 ןוא ןּבעל ןייז ןיא טנעמָאמ ןשילָאּבמיס .,טגָאזעג טלָאוװ'כ .,ןוא ןקיטכיוו

 -רעירֿפ םעד ןיא ןָאטעג סע טָאה רע ;ןּבירשַאּב ןיילַא רע טָאה ןֿפַאש ןייז ןיא

 ױזַא -- רע טָאה ,ןהֹּכ ַא ןוֿפ ןוז ַא יו .ייסע ןשיֿפַארגָאיּבָאטױא ןטריטיצ

 טעוװ רע ןעוו ,הווצמ-רּב ףיוא דלודעגמוא טימ טרַאװעג -- רע טלייצרעד

 יב ,טּביירש רע יװ ,ךיז ןלעטשוצקעװַא טסייה סָאד ,ןענכוד וצ יואר ןרעוו

 -יא ,ןדיי עקידרעּב-סיורג ערעטלע יד טימ ןעמַאזוצ ,טנַאװ-שדוק-ןורא רעד

 ןַאד טָאה רע ..."ךכרבי; :ןגָאז ןוא ּפָאק ןרעּביא תילט ַא טימ ךיז ןקעדרעּב

 ,יד ןשיווצ ןייז רעדָא קלָאֿפ סָאד ןשטנעּב טניימ סע סָאװ ,ןעוועג סֿפוּת ןיוש

 -רעד ,טנעמָאמ רעד ןעוו ןוא, --- ,ןשטנעּב סע לָאז רע זַא ,טָאג ןטעּב סָאװ

 עטשרע סָאד טלעטשעג ךיז ּבָאה ךיא ןוא ,ןעמוקעג ,ךעלדנע ,זיא ,רע טלייצ

 -עג סע זיא הנשה שאר -- ןענכוד םוצ םינהּכ ערעדנַא ןוא ןטַאט ןטימ לָאמ

 רָאכ ןיא ּבָאה ךיא ןעוו ןוא .ןָאצ ַא ןָא ןָאצ ַא טּפַאלקעג רימ טָאה -- ןעוו

 ןיימ זַא ,טכַאדעג רימ ךיז טָאה ,'ךכרבי' ןגָאז ןעמונעג םינהּכ עלַא טימ

 ןתמא רעד ןיא .זדלַאה ןיימ טימ ןעמַאזוצ לוש עצנַאג יד ףיוא טסייר לוק

 -כרוד ךיז םיוק ,םיוק ןוא ,זדלַאה ןיימ ןיא ךיז טקיטשעג לוק ןיימ טָאה רעּבָא

 טקַא רעטשרע רעד זיא סָאד ..."ןסָאגַאּב ךימ טָאה טסגנַא ןוֿפ סייווש ַא .ןסירעג

 ךיז טליּפש --- רעטייווצ רעד .גנוּבעלרעּביא-טנגוי רעשיטַאמַארד ןייז ןוֿפ

 לוש ןיא ןייג וצ טרעהעגֿפױא טָאה לגניי סָאד ..רעטעּפש רָאי ַא טימ ּפָא

 ערענָאיצולָאװער יד ףיוא דלַאװ ...ןיא ?טנוװַאדעג; טָאה רע .ןענוװַאד ןיײרַא

 -יינ ַא ףיוא םיא טָאה ןּביױלג רעיינ ַא .רעדיל קידנּבײרש ...ןוא ןעגנולמַאזרַאֿפ

 רעמ לוש ןיא רע זיא -- ןענכוד וצ וליֿפַא ןוא ,טכַאמעג םורֿפ רעגייטש םע

 טײהײרֿפ רַאֿפ ףמַאק רעד ןעוועג ןיוש טציא זיא הדובע ןייז .ןעמוקעג טינ

 םעיינ סרוכּב ןייז ףיוא זיא רעטָאֿפ רעד רעּבָא .רעדיל ןּביירש סָאד -- ןוא

 סנוז ןייז ןלַאֿפעגנײרַא טנַאה ןיא םיא זיא סע ןעוו ןוא .ןעגנַאגעגנייא טינ ךרד

 טסייה ,םעד ףיוא טָא; :טרסומעג קרַאטש םיא רע טָאה ,רעדיל טימ טֿפעה ַא

 "?"ךכרביי םעד ,ןענכוד סָאד ןטיּבעגסיױא וטסָאה, ,טגָאזעג םיא רע טָאה ,"סע

 רעד ."ןייטש ַא טימ יװ ,רע טגָאז ,ןֿפָארטעג; גָאז סנטַאט םעד טָאה ןקיווייל

 ןוא ןענכוד םוקמּב ַא ןרעוװ זומ דיל ןייז זַא ,טליֿפרעד טָאה רעטכיד רעגנוי

 ..ןרָאװעג סע זיא ױזַא ןוא .ןוגינ-הליֿפּת ןטלַא םענוֿפ גנואיינַאב ַא ,ןענווַאד

 -עלרעּביא עזעיגילער ַא זיא/ ,רעטעּפש ןּבירשעג קיווייל טָאה ,"טרָאװ;

 רעליטש ןיא ,תודיחיּב טדערעגסױרַא טרעו סע וליֿפַא ןעוו ,טרָאװ ...גנוּב

 ןטימ ןָא ןֿפור רימ סָאװ ,םעד טימ םינּפ-לא-םינּפ ןייז טניימ ,טעטימיטניא
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 ןעמעװ רַאֿפ ,םעד טימ םינּפ-לא:םינּפ רעמ ךָאנ ןוא ,קלָאֿפ :ףור ןטסֿפיט

 (* ."ןייז ןקיּבייא ןייז ןענַא רימ רָאנ ,ןעמָאנ ןייק טינ ןצנַאגניא ןּבָאה רימ

 י"ניז ןוא קידנגָאז ,טייטש רע יװ ,ןרָאי רעקילדנעצ ןיוש זיא טָא ןוא

 ןטימ ,דומע םייּב ,רוּביצ-חילש ַא יװ ,ךכרבי םעיינ ןייז ,טרָאװ ןייז קידנעג

 -יצרַאֿפ ַא ,זייוולגניי זיא רע יו ױזַא ,ומיחרו וליחדּב ,ּפָאק ןרעּביא תילט

 .ןענכוד םייּב ןענַאטשעג ,רעטרעט

 ןרָאירעדניק יד ןיא ןעעזעגנָא ךיז רע טָאה ?ןגייווש-ןדיילא ליֿפוצ

 יד ןיא תודע ןַא ןייז וצ ןעוועג ?רוג ןייז זיא תועשר ןוא ןייּפ ליֿפוצ ןוֿפ
 םיא רַאֿפ לָאז סע זַא --- ,ריּביס ןיא ,תוסיֿפּת יד ןיא -- ,ןרָאי עקידרעטעּפש

 ןעוועג זיא טולּב ליֿפוצ ."טרָאװ ןשידיי ןטימ ןָאט לּבמיצ .ַא רָאנ, ןייז גונעג

 גנַאל טָאה רע ןכלעוו ףיוא ,יינש רעריּביס םעד רעטנוא --- ןַארַאֿפ ןוא --

 ."יינש יו סייוו, ןייז ןלָאז רעדיל ענייז זַא ,ןטָארטעג

 קרַאטש ךָאנרעד רע טָאה -- .ןעועג סע ייז ןענייז טייצ עסיוועג ַא

 ייז לייו ,רעדיל יד טַאהעג ּביל ןּבָאה ןשטנעמ שטָאכ, לייוו ,טַאהעג הטרח

 ןיא טלייצרעד רע יוװ ,ןילַא םיא ייז ןענייז ,"יינש יו ,סייוו ןעוועג ןענייז

 "רעד טֿפָא ןעוועג, -- ?ךיז ןגעוו דיל; -- ןטריטיצ ןיוש רעירֿפ --- ןייז

 וצ טרעהעגֿפױא רע טָאה ..."ייז טימ טולּב טקעדרַאֿפ ּבָאה ךיא לייוו ,רעדיוו

 לעוו'כ, ...יינש ןוֿפ סייו טימ טולּב ןוֿפ סטיור רעדיל ענייז ןיא ןקעדרַאֿפ

 ַא ןּבָאה לעוו'כ ןעוו ,רעדיו ןקעדוצ ןעוו ,טקידנעעג רע טָאה ,רשֿפא ייז

 זיא ,טייקסייו רעינ ַא ,"יינש םעיינ, ַא טָאטשנָא רעּבָא .."יינש םעיינ

 רעזדנוא ןוֿפ ןוא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןוֿפ לוּבמ רעטיור רעד ןעמוקעג

 -- ,םלוג ַא ןגָארקעג טָאה טלעו רעד רעּביא הטילש יד ...ןּברוח ןטירד

 ןענעק גנוצ ןייז רעטנוא ןוֿפ לָאז סָאװ ,ל"רהמ ןייק ןעוועג טינ זיא'ס ןוא

 ןּב הישמ עשלַאֿפ .ןרָאװעג לוסּפ זיא סָאװ ,שרוֿפמה םש םעד ןסײרסױרַא

 -עגנָא ךיז טָאה סע ןוא -- ,לוטש סדוד ןּב ןתמא םעד טּפַאכרַאֿפ ןּכָאה סֿפסוי

 -עג ץלַא ךָאנ טרעוו סָאװ ,עידעמָאק עקיטולּב ַא ,עידעמָאק-הלואג יד ןּבױה

 רעמ טינ טעָאּפ רעד ןעק ..."גנַאהרָאֿפ , טייז רענעי ףיוא ןוא רעד ףיוא טליּפש

 ןוֿפ טניר סָאװ ,טולּב סָאד ןקעדרַאֿפ רעמ טינ ןעק רע ,ןיינ --- ,ןקעדרַאֿפ

 ..רעדיל ןוֿפ יינש טימ רעדָא יינש ןוֿפ רעדיל טימ ,רעּבײל ענעסימשעג

 טינ -- ןרָאװעג זיא טרָאװ ןשיטַאמַארד ןוא ןשיטעָאּפ ןייז ןוֿפ תוחילש יד

 סָאד, -- ןעיירש ןזָאל ןוא -- ןקעדוצֿפױא ,טרעקרַאֿפ ,רָאנ ,ןקעדרַאֿפ וצ

 .."יינש ןרעטנוא טולּב

 1939 ,יַאמ ןטס-21 ,"גָאט; ,"ךיז ןרירוצ ַא יו רעמ טינ,(*
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 ןוא סנשטנעמ םעד -- ,סױרַא דרע רעד ןוֿפ טנייוו סָאװ ,טולּב סָאד

 דיוא ןוא טײקנלַאֿפעג ןייז ,"טייקנסימשעג, ןייז ,ןייּפ ןייז ,טולּב סנדיי םעד
 סקיוויל ןיא טָאה -- רעטייו ןענַאּפשקעװַא ןוא ךיז ןּבײהֿפױא קיּבייא ןייז
 טכיירגרעד ןיוש גנַאל טָאה סע רעּבָא ,יינש ןוֿפ קעדוצ םעד טינ רעמ דיל
 רעד רעטנוא ןעקניוו ןוא ןטכייל ןייז ,טייקרעטיול ענעלָאטשירק סיינש םעד

 .ןטנַאילירּב ןוא ןטנעמיד ןוֿפ עֿפש ַא טימ ןוז

 ר |

 טניירֿפ ,םירבח סקיווייל .ה ,רימ סָאװ ,ךוּב סָאד ךיא סילש טציא ןוא
 ןסילש רימ .םישש ןּב ַא ןרָאװעג ןּבָאה ןייז דובּכל סױרַא ןּביג ,סרערערַאֿפ ןוא
 םיבושי עשידיי ךס ַא ןיא ןרָאװעג טכירעגּפָא זיא סָאװ ,בוט-םוי ַא טימרעד
 ואוו ,םוטעמוא .טלעוו רעשידיי רעצנַאג רעד ןיא ןוא -- דנַאל רעזדנוא ןוֿפ
 יד ןעמ טמעגרַאֿפ ,טרָאװ עשידיי סָאד ןרעה סָאװ ,ןרעיוא ָאד ןענייז סע

 םוטעמוא ,עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא ןיירַא טגנערּב קיווייל .ה סָאװ ,ורמוא
 טקעװעגֿפױא טרעוו ןעמ ןוא ,ןעגנַאלק עֿפרַאש ןוא עליטש ענייז ןעמ טרעה

 "רעד ןוא ןעגנונָאמ עקיּבײיא ענייז ןוֿפ טרעטיצעגֿפױא טרעוו ןעמ ןוא

 .ןעגנונָאמ
 ןעמ ;ןֿפַאש ןייז ןיא טמעטָא סָאװ ,תורוד ןוֿפ םעטָא םעד טליֿפ ןעמ

 טרעה סָאװ ,קיווייל זַא ,טסייוו ןעמ .רוד רעזדנוא ןוֿפ םעטָא םעד ךיוא טליֿפ

 .ןעגנואעז-טֿפנוקוצ טעז ,טײהנעגנַאגרַאֿפ רעד ןוֿפ ןעמיטש יד וצ וצ ױזַא ךיז

 סע יו ױזַא ,רענָאיצולָאװער יא ,לענָאיצידַארט יא זיא רע זַא ,טסייוו ןעמ

 .טציא זיּב לָאמַא ןוֿפ --- סרעֿפַאש:טרָאװ עשידיי עלַא ןענייז

 -כיד ערעדנַא יו ױזַא ,קיווייל טָאה קירוצ רָאי קילדנעצ עכעלטע טימ

 ןרעדנוזּפָא ךיז טװאורּפעג ,"עגנוי, יד ןוֿפ רוד םעד ,רוד םענעי ןוֿפ רעס

 ךיז טװאורּפעג ,ןטייקכעלקריוו עיור עריא ןוא טלעוו רעד ןוֿפ עלייוו ַא ףיוא

 "גיא רָאג רעּבָא ,ךיא םענעגייא ןייז ןוֿפ ?טנעוו עיירט ריֿפ , יד ןיא ןרַאּפשרַאֿפ

 ריא טימ טלעװ עצנַאג יד ,טלעוו יד ןענוֿפעג ןײלַא ךיז ןיא רע טָאה ןכיג

 ןוא שינרעטצניֿפ ריא טימ ,גנוקינייּפ ןוא ןייּפ ריא טימ ,םולח ןוא רָאװ

 ןסיװעג ןקיאורמוא ריא ןוא תוירזכא ריא טימ ,טכיל וצ ךיז ןסייר ריא

 דעלרעדנואוו ןיילַא זיא רע יוװ ױזַא ןוא -- ,ךיז ךרוד טלעוװ יד זדנוא רע טיג

 ,שטנעמ רעצנַאג ַא יא ,רענעסירעצ ַא יא קיטייצכיילג זיא רע סָאװ ,טימרעד

 סָאװ ,ןּבעל סָאד ךיוא זיא -- טרעטיילעג יא ,לקנוט יא ,טרַאה יא ,ךייוו יא

 ,ןּבעל ַא ,עמַארד ןייז ןיא ןוא קיריל ןייז ןיא טֿפושיּכעגסױרַא זדנוא רַאֿפ טרעוו

 ןוֿפ ךיז טסייר סָאװ ,ןּבעל ַא ,תוריּתס ענייז ןוֿפ ןעײרֿפַאּב ךיז ליוװ סָאװ

 וצ רָאנ ,ץנַאלג וצ טינ -- טייקלקנוט ןוֿפ ןוא טייקצנַאג וצ טייקנסירעצ

 ,טייקרעטיול
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 / ןייטשנצילג .ה ןוֿפ גנונעכייצ / -- קיווייל .ּה
 עי

: 
: 



 ןוֿפ רעטסיימ ַא ױזַא םּתס טינ זיא ,סולש םוצ רימ ןגָאז ,קיווייל .ה
 רע זַא ,טניימ סָאד .טרָאװ ןוֿפ רעטסיימ רעשידיי ַא זיא רע ,טרָאװ ןשידיי
 .טניימ סָאד :רעטרעוו טימ יװ ,סעיזיוו טימ ןדָאלרעּביא ןזָאל רעכיג ךיז טעוו
 ןיפ גנוריטנעמורטסניא עכַאֿפנײא ןַא ןעניֿפעג םיא ייּב רעטֿפָא טעװ ןעמ זַא

 ןוא ןכַאֿפנײא ןַא רַאֿפ רעטסעקרָא-טרָאװ ןצנַאג ַא רעדייא ,עידָאלעמ רעכייר ַא
 ןייז ןוֿפ גנולַארטשסיױא ןַא םיא ייּב זיא טרָאװ סָאד .טלַאהניא ןעמערָא ןַא

 (ליּפש ןייק טינ יַאדװַא ןוא) ליצ ןייק טינ ,טעטיוויסנעס רעשיטעָאּפ רעֿפרַאש
 טינ זדנוא רע טכוז ,ןסיוועג ןוֿפ טעָאּפ ַא ,רעטכיד רעשידיי ַא .ןיילַא ךיז רַאֿפ

 ,סיוועג --- ,דײרֿפ ןֿפַאשרַאֿפ זדנוא ליוו רע .ןקעװאוצֿפיױא רָאנ ,ןגיוװרַאֿפ וצ
 -ייז וצ רָאג זיּב וויטיסנעס .ןָאט וצ ייוו זדנוא טינ ארומ ןייק טָאה רע רעּבָא
 ןטלַאהַאּב טגיל סע זַא ,רע טליֿפ ,ןדייל סנעמעלַא רעזדנוא ןוא ענעגייא ענ
 רע ןוא --- ,ןייּפ רעכעלרעּפרעק ןוא רעקידהמשנ ןיא ,דניז ַא רָאנ טינ ,ןיז ַא
 לכעלשטנעמ ןוֿפ ןיז םעד ןעניֿפעג ןוא ןכוז ,רע יוװ ױזַא ,ןלָאז רימ ,ליוו

 .םירוסי
 רעד ןוֿפ ,סעכָאּפע ייווצ ןוֿפ טֿפול יד טּפַאזעגנייא ךיז ןיא קידנּבָאה

 -טלשו ןטשרע םעד רַאֿפ סָאװ ,הֿפוקּת רעשיטסילַאודיװידניא-שיטנַאמָאר

 דָאנ ןענַאטשעגנָא זיא סָאװ ,עכָאּפע-װיטקעלַאק רעשיטסילַאער רעד ןוא ,גירק
 טלקַאװעג ךיז גנַאל ױזַא רע טָאה -- ,עיצולָאװער רעשיסור רעטייווצ רעד
 -נולעג זיא םיא זיּב ,ןעגנוקריוו עשיטע ןוא עשירעלטסניק ייווצ יד ןשיווצ

 ,רעטכיד-ךיא ַא ןרעוװ וצ ןוא שינעלקַאװ עטסקינייוועניא ןייז ןעמוקוצייּב ןעג
 זיּצ זיא סָאװ ,רעטכיד רעלַאיצָאס ַא ,(לַאנָאיצַאנ ןוא) לַאיצָאס-ףיט זיא סָאװ

 -צג עֿפיט סָאד טָא םיא ןיא ןרעדנואווַאּב ןוא ןצעש רימ ןוא ,לעודיוודניא רָאג
 י"טרָאװטנַארַאֿפ--רעכעלטֿפַאשלעזעג ןוא רעשירעלטסניק---רעטלּפָאט ןוֿפ ליֿפ
 רעד סָאװרַאֿפ ,ןכַאזרוא יד ןוֿפ ענייא זיא סָאד זַא ,טכוד רימ ןוא ,טייקכעל

 םיא טקנעש ןוא ץרא-ךרד ןקיטכירֿפױא ַאזַא םיא רַאֿפ טָאה רענעייל רעשידיי
 וצ טניואוועג זיא םלוע רעשידיי רעד .טֿפַאשּביל ַאזַא ,סערעטניא ליֿפ ױזַא

 ,םיא וצ ןעמוק סָאװ ,סרעּבײרש וצ ןוא ,טסנרע-ףיט ןענייז סָאװ ,םירֿפס -

 ןגַארֿפ עסיורג טימ ,תונעט טימ ןוא ןגַארֿפ טימ זיא ,סרעֿפטנע טימ טינ ּביוא

 ...תונעט עּברַאה ןוא
 -ָארּפ ןיא רוד רעזדנוא ןוֿפ רעלעטשיעגַארֿפ רעסיורג רעד זיא קיווייל .ה

 עלידהליֿפּת רעזדנוא ,ורמוא ענעגייא רעזדנוא זיא רע .ןזרעֿפ ןיא ןוא עז

 .טייקמוטש עֿפיט רעזדנוא ,םיטש
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 קנַאד ןקיצרַאה ַא
 טניירפ טרעייס ןוא עבושח יר ךיא גַאז

 שמיװַאקרעב .ש ,(קרָאייוינ) ןַאסמַארבא .א .ה

 ערייא ,(טיאוטעד) ?לעמעז .י ,(טיָארטעד)
 ןישרנ ,(קרָאייוינ) ץנַארעטַאּפ םייח ,רעצלעס
 -ער) רעדיינש ףלַאװ ,(עטנַארָאט) ץנַארעטַאפ
 יטיפ יד ,(ןויעה-ינ) ןייש רוד ןוא (טיִארט
 ייטָאק יײיליבוי קיװייל .ה םעד ןופ רעדילנ

 טייקכעלנעמ יר ןבעגעג רימ טָאה סָאװ ,טעט

 יװ ךוב סָאדיטַא ןקורדוצּפָא ןוא ןביירשוצנַא

 'ןב ַא ןועװ ןייז וצ ןקיװייל .ה חנתס ַא
 סישש

 רעגינ .ש





 רעגינ .ש ופ סרעװ ערעדנַא

 1913 ,ענליוו ,דנעפ ייווצ ,רעּכיירש עשידיי ןגעוו

 1919 .ענליוו ,ןירעזעל יד ןוא רוטַארעטיל עשידיי יד

 1922 .קרָאי-וינ ,רעכיפ ןגעוו ןסעומש

 1928 ,קרָאי-וינ ,דנעב ייווצ ,רעקיטירק ,רעטכיד ,רעזעל

 1928 ,קרָאיייג ,םכילע םולש

 1936 .,עגַאקיש ,םירפס רכומ עלדנעמ

 1940 ,קרָאיזוינ ,גנואיצרעד רעיינ ַא רַאפ ףמַאק ןיא

 1941 ,טיָארטיד ,רוטַארעטיל רעזדנוא ןופ טייקיכארּפשייווצ יד

 1946 .קרָאי-וינ ,1 דנַאּב ,ןטסינַאמָאר ןוא סרעלייצרעד



 סיווייל .ה ןופ טרעװ

 רע דיל

 סָאלש ןרעטניה
 דנַאל סמענייק ןיא
 רעדיל עיינ
 ןדע ןג ןופ רעדיל

 רעדיל עטלמַאזעג
 ןעוועג סינ ךיא ןיפ עקנילּבערט ןיא

 קרעװ עשיטַאמַארד

 חישמ ןופ ןטייק יד
 םלוג רעד

 עיזעמָאק הלואג יד
 סעטַאמש

 שרעדנַא
 הכולמ עמערָא יד

 ּפַאש

 טָארקנַאב

 ןטייק
 טרעקעל שריה
 הדקע יד

 דנילמ ןרָאװעג זיא טעָאּפ רעד
 םודס

 זיאולעה ןוא רַאלעּבַא
 ? רעוו זיא רעוו

 ָאטעג ןיא סנ
 גרעצנעטור ןופ ם"רהמ
 (גנופיײרשַאמ עזייר) הטילפה תיראש רעד טימ
 רדלַאוטרעפ ןיא הנותה יד
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